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Kedyes olvasól
l'z Úlpzsrt uauronTENETI

halaskoszrjEzértaz olvasók és.aszerkesztő

Énrr,sÍrÓ

Ótödik éufolyamának első szamaban köszöntÖm, nete!
Tiszteholvasó!
abban a reményben, hogy az új esztendő jó
Ahog,,an múlikaz idő, egyre nag,,obbfelelősegészségetés sok sikert tartogat )nnek és
ségetérez a Helytorténeti Alapínany kuratóriucsaladianak.

kézbevehette
Az elmúItévbenis kéthavonként
a, ÉnrnsÍTo szómait, amelyekbenigyekeztcm
hiteles ésérdekesdokumentumokatbemutatni,
értékestanulmanyokat kÓzreadni Újpest régi
éIetérőI.
Közösen emlékezhetti;nk gróf Kirolyi István,
Úipest alapítój a szüIetésének200, éufordulójára,
a 6. szamot azoknak az
előadásolrrtak írásos kc)zreadasara szenteltem,
melyek tudamanyos alapossaggal tarták az olvasók elé a városalapító
gróf éIeténekegy-egy
részletét.Sok jelzést kaptam azoktóI, akik elége-

ma a jr)vőt illetően. A szándékésaz elhatarozas
valamennyi kuratorban szilard; tovabb kell az
ÉnrnsÍroT éltetni,tovabbrais ki kell adni, mert
az eddig megjelentszamokjó alapot teremtettek

*;perrti HelytöÉéneti

Ert*sítő

valasanakfolyamatát,
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ha tudna: az 0n segítsége,
figyelme és biztatasa nélnehezen
ki;l ez a céIkitűzés
megvalósítható. Ezért,
most is azt kérem,híujafel
a figyelnet baratai, isnlrősei ésmunkatarsai kcjrében az UJPESTI HELY-
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detteka, ÉnrnSÍroI.EL,
és tÖbb segítő szandékú
kritikat is, amit ebben az
évbenfigyelembe kell
venni. Az elmúlt esztendő

a, Énrr,SÍTÓszerkesztő-

a következő évekreannak
érdekében,hog,, a gazdag
múttú(Ijpest maig is ható
tTrténelméttegyük kÖzkinccsé ésezzel is segítsük
az ifiú generació polgárrá
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re, szerezzenezzel is barátokat (Ijpestnek,az újpesti
helyt Ör téneti ku tató knak.
Kc)zös munkank egyik
szép eredményeaz lehet,

Iepeiéssel is szolgá1:, Legelsőlapszámunkcímlapja
lépőMapyarországújhogy néhanypolgártarsunk - kazantk (Ijpest ha a harmadikévezredbe
polgarmestereis - aZ Újpesti HelytÖrténeti pesti polgárai ismerni és becsülni fogiák a
Alapítvan4lnakátutalt pénzadomanyót,kifejezet- tágabb haza ésszülőföldjük, Újpest megőrzésre
szanta. Az méltóhagyományait.
ten az Éarr,sÍrÓ megjelentetésére
és
Ehhez kívanok)nnek jókedvet, egészséget
ÉnrrsÍro kiadasanak1997.évifeltételeitvégüt
is dr, Derce Tamdspolgarmester úr nagylelkű sok sikert!
segítségebiztosította,amit kiegészített
folyama.
tos és kitt;ntető figyelme és bíztatasa, ami ruegvallom - Iegalóbb annyirafontos volt mint a
materialis segítség.
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Torna
krónikája
Egylet
Ujpesti
Az
(1925 r 1935)

Atlétika
Kéméndyáltal elültetett fáját
Az UTE aÍ.|étikájának
nagy szeretettel gondoztuk tovább. A háborúmindent
eltipró vészeután új lendülettel, de a régi szeretettel
de a korábban
fogtunk hozzá az at|étikamiíveléséhez,
említettUTE-ellenes határozat folytán a szakosztály
működésétnéhányéwe sztineteltettÍik.
L926-ban újrafelvettiik az atl.étikauzéséts mindjárt
találunk a pestkornyékikerület versenyeinek
nag szétmban
kiizdelmeibenUTE.ista győzteseket.Szenior-csapatunkez
évbenkertileti mezei versenytnyer. A csapat tagtraia vízi.
pó|őzoLász|o Miklós, a műugró ésnagyszeríí
tomász futter
Frigyesenkívül, Kercsof' Pfeifer, Kiss Ferenc, Jónák és
Székely György voltak. Megérdemlik, hogy mint az
újjáéledtatlétikaiszakosztály első sikereinek e1érőit'
nevtiketfeljegyezzik az UTE annaleseibe.
És ez évbenmár feltűnik az ifiúsági versenyek
mezőnyébenGyimesi (Ginelly) Jenő, Forgács, (Fuchs)
Lász|ő, a későbbiifiúsági és szenior országosbajnok és
rekorder,akkor még I2,2 mp-es 100 méteresés 26 mp-es
ugyancsakebbenaz évben
200 méteresfutóeredményeivel,
nyeri el Klein Árpád, fiatal tagtársunk 162 cm magas
ugrásávala kerületi i{úságibajnokságot.
1927, évbenindul meg az UTE atlétikájánakhatalmas
akkor nyeri az akkor alig 16 éves$imesi Jenő
előretÖrése,
a pestvidékikerületi i{úságimezei
mindenkimeglepetésére
bajnokságot,majd Golhovits Jenő I75 cm magasugróés
a kerület szenior-bajnok11,16m súlydobóeredménnyel
ságait.
kívtil több kerületi
Ezen kerületi bajnoki eredményeken
bajnoki ésnyílt országos versenyenelérteredményjelzi a
rohamoselőretörésútját.
Ebben az esztendőbenmiír sziímszerűenis nagy emelkedésmutatkozik, amely a vezetők lelkes munkájának az
eredménye.Ezen úttörő munkát lovag Gerhauser Sándor
szakosztiílyvezető
-ésdr. Kiss Gézaamatőredzőnary körülvégezte.
éshozzáértóönzetlen sportszeretette|
tekintéssel
A következő 1928.éva hihetetlenryors, de azérttartos
fejlődés éve, mikor is az e|őző, inkább kerületi
viszonylatban elértjó eredményekután, már országos
értinkel.
viszonylatbanis jobbnál-jobberedményeket

A keriileti mezei bajnokságokbana mezei bajnok ismét
Gyimesi Jenő ésa csapatbajnok:az UTE dúsági csapata,
Gyimesi, Csányi' Beliczay, Baranyai, Weisz csapata,mig a
szenior-csapatunkmásodik helyen végzett,- A pályaversenyekena kerületi bajnokságokbanazlf;űságt400 m-es
bajnok Beliczay Albert lett, míga szenioroknálLeichtag II.
Sándor 400 és 110 méteresgátfutásbanés Soós Antal a
nyertékel a kerületi bajnoki címet"
súlydobásban
A kerületi csapat-ésa stafétabajnokság
összes számait,
éspedig négyi{úságit:4x100 m-es, 4x400 m-es, 4x1000
m.es és3000 m-es ötös csapatésnégyszenior:4x100,
4 x 4 0 0 , 4 x l 5 0 0 é s 5 0 0 0 m . e s ö t o s c s a p a tk e r ü l e t i
bajnokságotnyertiinkmeg.
Ebben az évbenvette át a szakosztá|y vezetésétSzabó
Dezső, ki a szakosztály elnöke és Spindler Viktor, aki a
szakosztály edzője, vezetője volt. Az intéző tisztséget
Dvorszky Ferenc ésrészbenLeichtag József látták el'
Ebben az esztendőben a szakosztá|y már 48 egyéni
35 ponttal,23-kaz
indulóval 16-ik a munka.statiszttkában
pontta|.
42
eryesületi statisztikában
I929-bena szenior.csapatmegnyeri a kerületi mezei
bajnokságotJuhász' Leichtag, Csitbai' Bencze, Kiss
osszeállításban'míg az if1űságicsapat a második helyet
foglaljael.
Ebben az évbenaz if1itsőgi atlétáink:Forgács Lász|ó
100 m-en harmadikI1,6 mp.cel, Córög Lász|ó 3000 m-en
harmadik9,45 mp-cel eryénihelyezéstérnekel az orczágos
ifiúsági bajnokságbanés szeniorjaink 4x1500 m.es
stafétában(Leichtag, Krammer, Juhász, Pálfi) ktizdik fel
magukata harmadikhelyre.
A kerületi bajnokságokbannagyon nyomaszti az UTE
fölénye;a szenioroknál6 (Sugár2,Leichtag II.3' Soós 1),
ifiúságiaknál7 @eliczay 2, Demény2,Forgács 1, Görög 1,
Gyimesi 1) kerületi egyénibajnokság' 8 szenior és 5
ifiúsági bajnoki helyezés és ismét aZ összes
nokság, továbbá a'' Lenti.vándordíj''megryerése
csapatbaj
je|zik, az országos versenyekenelértszámos győzelemmel
együtta szakosztálygyorselőretorését.
Szakosztályunk ebben az esztendőben63 indulóval a
pont-statisztikábana 1O-ik, az egyesületi statisztikában
104,5ponttalpedig 1l-ik lett.
Itt említjükmeg, hogy az országosvidéki propaganda-

* A most közölÍ lerónika részletaz 1935-ben kíadott ,,Az aTE 50 esztendős története,' c. jubileumi kiadvónyból. A
szerkesdő ezútonís köszöní özv. Sugór Istvónnénak,hogl férje - az UTE egykori vdlogúott aÍl&ója - hagyúéhÍbóla
Az Értesttő1997. évi5. szómdban megjelenta könyv 1885-1925ki)zötti része.Ezúfral
könyvet rendelkezésünkrebocstÍÍotta
k ö zö lj tik afo lytútÍst.

.\

Ertesítő
iljpesti He|ytörténeti

1998.január

versenybenaz UTE atlétáivittékgyőzelemre a peswidéki Vilmos vezettea szakosztá|yt,mint elnök, mígSzabó Dezső
kertiletetésolyan felkészültségrőltettek tanúbizonyságot, volt elnökot érdemei elismeréséülés szeretetünk
mely a vidékihegemóniamajdnemhiány nélktilibirtoklását kifejezéséüldíszelnökkéválasztottukmeg. Egyébkénta
jelentette.
szakosztályivezetésta régikipróbált vezetők ésmint újtag,
A gyors fejlődés okozta munkatöbblet miatt a Almási Lajos látták el.
Atlétáinkebbenaz esztendőbenversenyeztekutoljáraa
vezetőségetúj tagokkal, Grottó Ödön, Lász|ó Lajos és
Posszert Jenővel kellett kiegészíteni'akik önzetlen ,,Pesfvidékikeriiletben'',mert a Maryar AtlétikaiSzovetség
munkájukkal működtek közre a szakosztály további tanácsa az a|anti indoklással az UTE.t a budapesti
kertilethezcsatolta:,,mivelversenyzőik sportbelifölénye
fejlődésének
biztosítiásiín.
1930.banfolytatódik ésemelkedik a győzelmi sorozat, nagyon is nyomasztóan hatott a kerület és á|ta|éhanaz
üdéki eryesületeireis.''
ani az előző évekjól megalapozottmunkájánakgytimölcse. orszélg
Az 1930-as esztendő befejeztéve||ezárult tehát az
A kerületi mezei ifiúsági és szenior- bajnokságok
megvédése
után ifiúsági mezei csapatunkkal,Gorög, űgynevezettvidékiszereplésésaz elkÓvetkezendőesztendő
Sárvári' Gyimesi, Hevler és SrírváriII., első ízbennyerjiik nary ésnehézfeladatok eléállítottaa szakosztályminden
el Maryarország i{úsági mezei csapatbajnokságát,amely egyestagját,versenyzőketésvezetőketegyariánt.
vágÍunkneki az 193l-es esztendőnek,
Szorongó érzéssel
előfutára a további nagyszerű győzelmeknek és
rekordoknak.Ekkor kapcsolódott be a szakosztály mint a budapestikerület legifiabb, de tudtísbanésktizdeni
munkájába Korenek János edző, akinek szinténnagy akarásbanerős egyesülete,mert meg kellett mutatnunk,
hogy a lila.fehérszínekneka nagyok, sőt a leparyobbak
érdemeivannaka szakosztá|yfejlődésében.
kÖzott
van a helye.
pályaversenyek
A
során bontakozik ki igazán a szakÉsaz UTE-szeretettől áthatottlelkesedésnemcsak
osztá|y nagyságaésnagyszerű eredményeivelországos
de továbbra
a szakosztá|yta kezdet nehézségein,
átsegítette
fel
magát,
közé
kiizdi
amiről
is
a
legjobbak
üszonylatban
egy országosrekord, 17 kerületi rekord,.1 szenior-, 1 is szépenfejlőfltitt. A MASZ-ba ebben az évbenaz UTE
bajnokságés 5 egyénibajnoki helyezés képviselői közül Aschner Jánost, Spindler Viktort és
i{úsági-egyéni
Dvorszky Ferencet v áiasztottákbe.
tanúskodik.
A szakosztítlynak,részbenúj vezetőségénekélére
A kertileti egyénibajnokságokbansaját elhatározásunk
Aschner
János került
kertileti
csapataz
összes
folytán nem indultunk, azonban
mint elnök, kinek műkodésealatt a szakoszÍá|ysoha
bajnokságotismétmegryerttik, az országos csapatbajnoklátott vitágzásnak indult.
nem
(4x1500
4-ik
3-ik
m)'
egy
ságokban szeniorjaink egy
Au országosbajnokságoksoran elérthelyezésekmellett
(4xl00 m), ifiúságtainkegy 2-ik ésegy 3-ik helyezéstértek
kerületi bajnokságokbanmár győzelmesen
a
budapesti
megnyertÍik
ismét
a,,Lenti.
A
versenytinkön
el. viándordíjas
viindordíjat''országosbajnok lett Sugár Istvrín100 méteren, szerepeltiink.Bajnok lett Sárvári az 1500 m-es i{úsági
második 200 m-en, Forgács Lász|o, uryancsak 100 m.en versenyben'ugyancsakő második a 800 m-es ifiúsági
nyerte eI az országos i{úsági bajnokságot,míg bajnoki bajnokságban,Esztergomimásodik a 3000 méterenés
helyezetteklettek Görög Lász|ó (mezei egyéni,1500 és mezei egyénibajnokságokban.I{úsági csapatunkismét
3000 m: II. hely), Be|iczay 200 m-en II-ik ésGyimesi 3000 megnyertea budapesti kerületi mezei bajnokságot,
másodikak letttink a 4x1000 méteresésharmadikoka
m-enIII-ik.
A szeniorok közül
Ebben az esztendőbenlesz előszÖr nemzeti válogatott 4x400 m-es staféta-bajnokságokban.
miásodik
200 m-en és
UTE-atléta' A szenioroknál Sugár István, aki háromszor Forgács harmadik 100 m.en, Sugár
@innország,Berlin ésFranciaországellen) öltötte magaraa Bajor harmadik lett a 200 m.es gáffutásban.Szeniormagyarcímeresdresszt,míg i{úságiainkközül Forgács csapatunkkétharmadikhelyet értel' mégpediga 4x100 mVálogatott volt ez
Lész|ő, Beliczay Albert' Görog László és Sárvári Rezső es és a 4x400 m-es stafétafutásban.
(Berlin
csapataellen),de a
Forgács
László
válogatott
évben
győzelmet
aZ osztrákokellen.
szereznek
Sárvári Rezső érteel, aki, még
Az országos rekordtáblázatonhosszúidő után ismét legnagyobbteljesíÍnényt
létére,
nemzeti
válogatottlett éshőse az
ifiúsági
szenior
300
méteren
feltiínikaz UTE: Sugar István 34,6 mp-cel,
elértországos rekordja az akkori legjobb rekordok közé oszÍiík-maryar üadalnak, ahol az 1500 m-es sílcfrrtiísban
4,04 perc országos i{úsági
tartozott.(Mégmáig is fennáll') A l5x400 m.es Hősök életelegjobb eredményét,
csapatunka második helyen végzett.A rekordotértel, magamögé utasítvaa másik magyarésa két
emlékversenyében
munkastatisztikában 111 ponttal a hetedik, 7L egyéni osztrakreprezentifurst.
A fent említettnagyszerll rekordon kívtil Sárvári Rezső
indulóval a hatodik és az egyesületipont.statisztikában
az országosi{úsági rekordot
1000 méterenis megjavítotÍa
hetedikhelyenvégezttink470 ponttal.
úgyszintén
gazdagesztendőbenSzigeti 2 perc 35,2 mp-re, a Hevler-Lakatos-EsztergoiniEzen eredményekben
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Sárvari I. csapatunkpedig a 4x1500 m-enjavítottameg aZ országos rekorddal 16 perc 42,6 mp-ce|győzttinka 4x1500
országosrekordot'
méteresstafétábanés ezze| csapatunkBudapest-kertilet
Ebben az évbenmát nagyszerűenlátható Ujfaluczky bajnoka lett. Második lett szenior-csapatunka 4x100 m-es
József kiváló edzőnk célfudatosmunkájának eredménye, stafétábanis. Mindent összevetve, atlétáinkez évben3
mely a további sikerekre is a legszebb reményeket országos, 11 Budapest.kerületibajnokságot,26 bajnoki
nyújtotta.
helyezést,74 e|ső 63 második, 56 harmadikhelyet hoztak
Az évetatlétikai szakosztályunk az országos munka- haza, kijzben 3 országos rekorddaljelölve meg fejlődéstik
statisztika6-ik helyénfejezte be 146 ponttal, 84 egyéni ragyogó útját és 2l8 ponttal harmadikok lettek a
indulóval és ötödik helyen az egyesületek kÖzötti pontstatisztikában'negyedikek az egyesületekkÖzötti
statisztikában 64I ponttal.
statisztikában800 ponttal, 90 indulóval. Ebben az
Az L932.esévbenismétgyonyörű eredményeket
érttink esztendőbenlépaz at|étkaiszakosztályvezetőségébe
Deák
el. A salakon már a legkomolyabban számolnak az UTE Lajos, kinek hozzáértéseésfanatikus sportszeretetenagy
lila-fehérszíneivelésvalóban győzelmeketgyőzelmekre segítsége'
tétmasza
lett a szakosztálynak.
ha|mozva, hatalmas ugTással elértiik a munkastatisztika
Az l933-as évbentartotÍaa szakosztá|y azt a magas
harmadikhelyét.
nívót, melyet az e|őző évekcéltudatosmunkájával elért.
Szabó József a távolugrásbanragyogó 736 cm-es ered- Fejlődésüksorán a hosszútávfutó-hegemóniát
teljesen
nyeri
magyar
ménnyel
el a
bajnok biiszke címét.Sárvári elhódítottiík
a legnagyobbatlétikaieryesiiLlettől,
a MAC-tól,
Rezső a magyar bajnokság 1500 m-es számában a melyet az évtized'ekenbirtokolt. De ezenfelül mind
harmadik,Görög Lász|ó ugyanakkora negyediklett. Szabó szeniorjaink,mint ifiúságiainkelhódítottaknéhány
József távolugró-bajnokságamellett 400 méterenmégegy csapatbajnokságotés ezze| igazolták helyességét
a
harmadik helyet is szerzett.Fekete Imre második lett a szakosztá|yazon törekvésének'me|y a tomegsportok
hármasugrásban,
negyedik a távolugrásban,Sarosinegyedik kultiválásiírairányult. Egyénibajnokságokatis szerezttink.
a 10.000 méteres síkfutásban. Az országos Forgács Lász|o megnyerte a legklasszikusabb atlétikai
Pálfi' Sárosi, Sárvári és Görög
csapatbajnokságban
számot, a 100 m-es síkfutásbajnokságát,10,6 mp-es
staféüánk
a második helyre került a 4xl500 m- országos rekordidő alatt. Fekete Imre ismételhódítottaa
osszeállítású
es versenyben,5000 m-en pedig ötös csapatunka neryedik hármasugriís-bajnokságot,
Gorög, Sárosi, Esztergomi,
helyetértee|.
Juhász, Sárvári tagtársaink megnyertékMagyarorSzág
Ifiúságiaink sery pihentek és a magyar ifj. mezei futóbajnokságrín
kívül a legértékesebb
mezei dijat,a
bajnokságokbana kővetkező eredményeket
értékel: Fried Bernáth-vándordíjatés a Sárosi-Juhász-Prilfi-sárváÍiSándor bajnok a 400 m-es síkfutásban,Remete Rezső csapatunk a 4x1500 m-es stafétabajnokságotés
bajnok a diszkoszvetésben,
Szabó István második a Esztergomival az 5000 m-es csapatbajnokságot.Hatalmas
pentatlonbanés csapatunk második a 4x400 m.es energia,rengetegerő ésszívóssága versenyzőknél,a helyes
stafetában.Fekete Imre csapatkapitányunkatkétszertartotta útmegtalálásaa vezetőknélhoaa létreezeket a sikereket,
ez évbena szövetségikapitifuryVálogatottságÍa
érdemesnek. melyek atlétikai szakosztáiyunk eddigi történetének
lengyelek
Egy ízbena
ésegyszeraz olaszok ellen.
legnagyobbeseményei.Az if1űsagiakkozül Kósa, Tóth,
A Budapest-kerületibajnoksághozta meg azonban Barabás, Ha|ősz, Beregi, Jávor, Miklós, Németh,Szántó
számunkra, az igazi sikert. I{úsági atlétáinkközül Fried büszkélkedhemek
ebbenaz évbenbajnoki győzelmekkel.
Sándor nem kevesebb,mint a 200, 400 és 800 m.es sík.
Ebben az évbenmár az eryesületközi bajnokságban'
futásban é.sa 400 m-es gátfutás bajnokságaitnyerte el' 'rnelya munkastatisztikáthelyettesíti,a BBTE mögott a
GebhardtLitsz|ő lett a magasugró-,Szabó István pedig másodikak vagyunk ésa fenti bajnoki eredményeken
kívül
pentatlon-baj4ok.Második he|yet szerzett Remete a kétvándordíjat'
a,,Misiínryi,'-ésa,,Bernáth''-viándordíjat
harmadik helyezetteklettek a hármas ishazahoztuk. Ebben az évbentehátmiárteljespomp{jában
diszkoszvetésben,
ugró Szabó Istvón és a gerelyvető NémethErnő. A vil.ágzlk a szakosztály,melynek jól elvetett magjait Derák
szeniorok közül ugyancsak Budapest bajnoka lett Fekete Lajos, Spindler Viktor, Posszert Jenő ésAlmási tagtiársaink
Imre a távolugásban nagyszeríí734 cm-es eredménnyel, gondoaiík, a fiúk ésvezetők között oly nagy szeretetnek
másodikoklett Sárvári Rezső ésGorög Lász|ő,800, illetve orvendő Ujfaluczky József trénerésLeichtag lózsef lntező
5000 m.en. Forgács László pedig második lett a 200 és mellett.
harmadik a 100 m-es síkfutásban' A BudapestEbben az esztendőben nyerte a szakosztály a néhai
csapatbajnokságoksorán az 5000 m-es síkfutásban Maros oszkár nevére,a legjobban szereplő szakosztályok
megnyertüka szenior.csapatversenyt,Görög, Sárosi, jutaknazásátaalapítottvrándordíjat'
Esztergomi,Júász, Sárvári csapa.tunkkalésa versenyben
Ígyjutottunk e| az 1934. esztendóhöz' mely eredméGörög Lász|ő az egyénimásodik helyet szerezte meg. nyeiben,sikerekbenéppenolyan gazdagvolt,mint azelőzó
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esztendő.Egy esztendőa|att7 bajnokságotszereztekfiaink,
18 bajnoki helyezésmellett ésaz egyébversenyekhatalÍnas
számű győzelmein kívül' Egyéni bajnokságoteZ évben
DomboviíriSándor nyert távolugrásbanésa fiatal' a|ig 17
esáendős Hires László Magyarország ésBudapest-kerület
Az országos és
3000 m-es r{úsági síldutó-bajnokságában.
hatalmas
ismételten
mezei
bajnokságokat
Budapest.kerületi
fÖlénnyelnyertÍikmeg, aZ országos bajnokságotGÖrög,
Esztergomi, Sárvári, ormos, Juhász' a Budapest.kerületi
mezei bajnokságotpedig Görög' Siírosi'Gömöri, Sarvári,
Beregi ta$ainkból álló csapattal.Mienk lett a 4xl500 m-es
Kó sa-SárváriBudapest.kerületi stafétabajnokság
Esztergomi-Görög-legénységünkkel. És hogy
hory a hosszútáltrtó-hegemóniátnemcsaka
megmutassuk,
szenioroknál, hanem az if1tsőgiaknál is nagy fölénnyel
tartjuk,hát megnyerttika Buda.pestkerületi i{úsági mezei
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szakértőUlián Ferenc vezetésemellett ésrÖvid idő alatt,
saját nevelésűversenyzőink olyan tÓmegévelállottunk elő,
mely a legnagyobberedményekrevolt hivatott. Az ő
vezetésükalatt fejlődött fel egyesületÍinkelső olimpikonja,
a nagyszerű birkózó GyÖrgyei Ferenc, aki mellett
szakosztályunkbanolyan versenyzőkkel is találkozunk,
mint Klinget Lász|o, FÖldesZo|tán, Nobel László, Sally
Jenő és orgovány Mihály, akik tulajdonképpen
megindították a háború után újjászülető UTE

birkózószakosztáiyt.
A kitartó munka I926-ban meghozta gytimölcsét.
Györgyei Ferenc ekkor már megnyertesúlycsoportja
magyar bajnokságáts ebben az évbentalálkozunk először
KárpáÍj (Kellner) Károly tagtársunk nevével, aki a
pehelysúlyúbajnokság második helyezettje .1ett.
miír.Klinger Lász|ó megnyertea
I{úságiainkis megérettek
könnyűsúlyúifjúságibajnokságot' Sally Jenő pedig a
is' Szabó-Russ-Csánki-Magdicscsapatbajnokságát
Forgács kisközépsúlybana második lett.
Bukor-csapatunkkal.Válogatottságkittintetésében
Ígyjutottunk e| az l927-es esztendőhöz, mely már a
Lász|o' valamint Dombovári Sándor 3-3 alkalommal,
a legszebbsikerekethozta szakosztályunknak.
Sárvári Rezső 1 alkalommal részestilt.IsmétmegrryertÍik
Későbbi nagyszerűolimpikonunk ésEurópa-bajnokunk
ésaz országosrekordot 16 perc 40,8
,,Bernáth''-viíndordíjat
Kárpáti Károly ebben aii évbenrésztvett,mint a magyar
mp-re javítottuk a 4x 1500 m-es stafétábanGörogszínekreprezentánsa,a BudapestenmeglendezettEurópasa-csapatunkkal.
Sárvári-Gimöri-Kó
csak bírói döntéssel
Az atlétika.szakosztÍt|yunkfej l ő dése e gyenletes és bajnokságokonésa pehelysúlyban
Vály mögött. Az a
észt
fokozatos.A1l ez kiilonösen az utolsó 5 éwe,amikor a miír került a második helyre, az
szerény
kitrínőenmegszervezettésmegalapozottszakosztfiy é|ére szimpátia, amit ez a fiatal, ambiciózus és
de
részére,
maga
a
Aschner Jránoselnök került' kinek ügyszeretete,lelkesedése versenyzőnk ezen verseny során
egyedülálló a
ésakadályokat nem ismerő akaraterejea szakosztő|ytaz egyesületünkrészéreis kivívott, szinte
orkánszerű
A
közönség
egyesület egyik legkitűnőbb eredményeketfelmutató magyar sport történetében.
ellen és az ő
éstiltakozása az igazságÍalanság
volt neki ebben az ttintetése
szakosztő|yaikizé emelte. Segítségére
jelenthetett
versenyzőnek
derék
ennek
a
egész,kitűnően osszeszokottsZakosztályi tisztikar, a tinneplése,többet
is megállottttk
leglelkesebb,a legÖnfeláldozóbbedző Ujfaluczlry József, minden győzelemnél.De más versenyekben
bajnokságokban
Ínagyat
rendezett
Az
ez
évben
Y'ttaz at|étákbálványozásig szereürekésaz örökké mozgó helyünket.
Kárpáti Károly és derék szakosztő|yi kapitányunk,
mintaintéző,a népszení
,,Vorös'': I-eichtagJózsef.
ériinkel, de
Versenygárdánk állandó gyarapodősa igazolja a Györgyei Ferenc révénkétharmadikhelyezést
Zo|tán
Foldes
a fősúlyt| i{úságiainkReutsanPál ésKiss Pál, illetőleg
a tomegnevelésre
vezetőséghelyes célkitíízését:
kételső és
Bizonyos, hogy a lila-fehérlobogó mind tobbszÓr fog az ésSally Jenő révén'az orszttgosbajnokságokban
csapatatlétikaiversenyek győze|mi árbocára felszökni, itt is k é t m á s o d i k h e l y e t é r t ü n ke | , A z o r s z á g o s
helyezést
második
a
esztendőben
az
ebben
bajnokságban
hirdetveaz újpestifiuk elsőségét.
értükel a Magyar Atlétikai Club csapatamögött. A
Budapest-bajnokságokban Kárpáti a pehelysúlyban
Birkózás
második' Györgyei Ferenc a könnyűsulyban harmadik lett.
Horling
Alig volt húsz esztendós az UTE, mikor az 1904 és Kárpáti Károly ezen kívül Szeged és Szolnok,
Ferenc és
1908-as évek kozott Vajda Andor, Gál Jenő, Vass Ferenc Szeged,Szolnok ésMiskolc, Györgyei
lettek. A szakosztály
Z s i g m o n d , G e r e L á s z l ó , a h í r e s Z b e s s k ó t | e g y ő z ő Klinger Lász|o Miskolc bajnokai
SzabőDezső,
CsapiszkyIstván ésa juniorok ési!úságiakegészserege, vezetői ezeknek anagy sikereknekazidején
Ferenc
és
Györgyei
Lász|ó
Sammer
már híresbirkózó grírdátalkotott.AZ UTE reneszánszamiír Vajda Andor, dr.
legnagyobb
valóban a
csak tulajdonképpentovábbfejlesztetteezt a birkózó voltak, akik ezt a szakosztályt
vezették.
nehézesztendeiutiín,l923- sikenel
szakosztályt,amely a világégés
l928-ban sem esik vissza szakosztályunkésa vezetők
birkózó válogatottal is
ban, Eidlitz szemé|yében
gárdát nevel fel, akik a
rendelkezett.Ekkor vette át ugyanisjelenlegi tiírselnÖktink, helyes felfogása hatalmasi{úsági
az otszág egyik
Szabó Dezső' Vadász Imrévela szakosztálytésa kiváló még egész fiatal seniorokkal
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és legkomplettebbszakosztályát képezik. tagtársaink is, akiket a szakosztét|y
legnagyszerííbb
vezetői, az eryesülettink
jelzi
gőze|em
pályrínkat. életébe
éshelyezés
Ahány verseny,anrryi
bekapcsolódottrégivilágbajnok,Radviínyiodon'
országos bajnok lett Kárpáti Károly, Krírolyi második és Lukács Nándor, FényesElek, KelecsényiFerenc és
Gárdonyi harmadik a senior bajnokságokban' az természetesen
a nagyszeriíamatőr.trénerGyörgyei Ferenc
i{úságiaknál Próka Gyula és Sally Jenő bajnokok' Próka vezettékgyőzelemre.
István, Kálmán József és Vittkai Gyula másodikok és
1930.banazuÍánmegvalósult birkózóink legszebbálma
Maksay harmadik lett. A csapatbajnokságokban
ismét ésvégreelnyertéka már oly régenosüomolt, ryalaan csak
korábbi helyiinket,a másodikatfoglaltuk el' ezuttala IraÁv balszerencsével,vagy csak a legminimálisabbarányban
Gépgyári Sportkor csapata mögött. A Budapest elvesztettmagyaÍcsapatbajnokságot.De azt azltán o|yan
bajnokságokbanis kételső helyet értekel fiaink: Nobel fölénnyel nyertékmeg, amilyenre eddig nem volt pé|daa
KaÍpóLt|
Karoly pedig a pehelysúlyban magyarbirkózósport torténetében.
Lász|o a légsúlyban,
Valamennyiellenfeliiket
lett bajnok. Kiírolyi Lász|o ésGyörgyei Ferenc tagtrírsaink |egyőzve, hatalmas pontfölénnyel nyertékmeg bajnokugyanezena Versenyena könnyűsúly második ésharmadik ságukat: Imrik Károly, Gárdonyi Jenő, Próka István,
helyezettjeilettek. Az amsterdamiolimpiászon birkózóink Kárpáti Kiároly' Beke Imre, Finyiík Sándor, Próka Gyula,
közül csak K'áÍpátiKríroly vett részt,aki súlycsoportjában, Vittkai Lász|ó, orgoványi Mihály és Horling Lajos.
igen erős konlr.urenciában
is neryedik helyetérveel, értékes Kimagasló sikert aratott K'íÍpáti Kiároly tagtársunk' aki az
pontot szerzettMagyarországnak.
országos bajnokságbanmegnyertea könnyűsúly bajnoki
I929-ben hajtotta végreKárpáti Károly tagtársunk címét,sőt ugyanebbena súlycsoportbanelnyerteBudapest
mikor teljeseneryediil ésváratlanul, bajnokságátis. Ugyanő a görög-római Európa.bajnok5ágok
ryönyöní sporttettét,
gén
egyesiiletiink költsé
elment P árizsba, a szabadstílusú során Stockholmbanharmadik lett a könnyűsúly nagyon
bajnokságokktizdelmeireésebben a részünkreegészenúj erős mezőnyében,végül feltette a koronát szereplésére,
sportágban,első startjáraaz Evőpa-bajnokság II. helyét amikor Brüsszelbena szabadstílusEurópa-bajnokságona
vívta ki. Ugyanezen év folyamán négyversenyenindult könnyűsúlybana büszlie,,Európa.bajnok''-i címet szerezte
északiorszőgoknagyszerűbirkózói közÖtt éskétversenyen meg. A szenior maryar bajnokságokona bajnok Krárpátin
első, két versenyenpedig második lett. Elvesztettük kívül, Finyák Sándor második lett a kiskozépsúlyban,
azonban Klinger Lász|ő nagyreményűbirkózónkat' akit harmadikhelyet foglalt el Imrik Károly a légsúlyban,
Beke
életkörülrnényeikiilfoldre kényszerítettek.
Ebben az évben Lajos a konnyűsúlyban és orgoványi Mihály a
meglehetős kevés versenyen indultunk, de kevés kisnehézsúlyban.
Az ifiúsági bajnokságokbanKálmán
gyí5ze|em
is
startjainkat mindenkor
kísérte.országos József nyerte meg a nagykozépsúlybajnokséryát,
Proka
senior- és ifiúsági bajnokságokatnyertünk, rengeteg Gyula harmadik lett a konnyűsúlyban.Budapest
helyezést'a csapatbajnokságújabbmásodik helyezése bajnokságaibanKárpáti Krároly győze|ménkívül orgovrínyi
mellett.A senior.bajnokságoksoran Finyák Siíndorbajnok és Horling másodikok lettek a kisnehéz, illetve
lett a kiskozépsúlyban.Ugyanez a versenyZőnk a nehézsúlyban'
ImÍikésPrika Gyula pedig harmadika lég-,
csapatbajnokságoksorán olyan energiáról tett tanúságot, illetve a kiskozépsúlyban.
Válogatott KáÍpáti Károly
amely valóban párját ritkította:kiugrott karral ktizdötte tagÍársunkvolt, aki sikeresen szerepelt a koppenhágai,
végigegyik mérkőzésének
teljes tizpercét,mégígy is borasi éswieni nemzetkozi versenyekenis. Finyák Siíndor
győzelmesen,egyesületiinknekfontos pontot szerezve.A tagja volt az e|ső Jugoszlávia elleni mérkőzésengyőztes
bajnokságoksorán Horling második lett a nehézsúlyban'magyar csapatnak, a második Jugoszlávia elleni
harmadikók lettek GrírdonyiJenő a pehely-,Kárpáti Károly mérkőzésen
pedig Imrik Károly képviseltegyőzelmesena
a könnyű., orgoványi Mihály a nagyközépsúlyban.Az magyar ésújpestiszíneket.Resicán egy nérytagugárdánk
ifiúsági bajnokságok közül kettőt hoztak el kiváló folényesennyerteel akttllzÓÍt pontversenyvandordíját.De
birkózóink: Próka Istviína pehelysúlybanésSally Jenő a ezenkívülkét városi bajnokság,Beke és orgoványi
nagyközépsúlyban'
Kálmán József a második helyet tagÍiírsaink
révénéssok klubversenyhelyezésejelÖlik meg
foglalta el a kisközépsúlyban.A Budapest-bajnokságokban az UTE-birkőzók l930-as évének
sikereit.
is szépenszerepeltekbirkózóink. Karpáti Károly bajnoklett
Az e|őző év vezetői mellé ezután új vezetők, Dömotör
a könnyiÍ súlyban, Klinger Lász|ó második lett a Jenő, Hollő Lász|ó és Woldramm társultak, akik
kiskÖzépsúlyban.
Harmadik helyet biztosítottakmagulrnak nagyszerííen
ki a kiváló vezetőgárdát.193l-ben
egészítették
a versenysorán:Gírdonyi Jenő a pehelysúlyban,
Beke Imre újabb'méghatalmasabblendületetvesz a birkózógárda. Ha
a könnyűsúlybanés Próka Gyula a kiskozépsúlyban.
A Európa.bajnokságot ez évben nem is nyertek, de
ismétmásodikok letttinlr.De további kórpótoltak bennünket a csapatbajnokság újabb
csapatbajnokságokban
.ahol
nagyszedi eredményeketértek e| az év folyamán Ganz' megnyerésével
ésaz országosszenior-bajnokságokkal.
Nobel, orgoviínyi,Horling, Próka, Beke, Kálrnrínéstmrik a hétbajnoki cím köztil négyethódítottakel. Imrik Kiíroly,
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Tóth Ferenc,Kárpáti Kiároly ésPróka Gyula szereztékmeg
ezt a négybajnokságot.Budapest-bajnokságokkozül
szinténnégyetszereztekmeg birkózóink' Kárpáti Károly'
Ez
Próka Gyula, Finyák Siíndorésorgovány Miltály révén.
az eredménymindent meggyőző erővel bizonyította'hogy
az otsztlgosbajnokságokbanelért sikereink nem a
véletlenrevoltak visszavezethetők,mert különböző
időszakokban megrendezettversenyeke is egyformán
jóknak, a legjobbaknakbizonyultak derékfiaink. Két
egy Miskolc-bajnokságotis hoztakez
Újpest-bajnokságot,
évbenversenyzőink, akik megnyertékösszes versenytiket
Szatmáron,Nagyváradon és a már két ízben védett
debreceniKovács Gyula-vándordíjatez évbenaratott
harmadik győzelmükkel véglegesenbirtokukbavették.
Ezekhez a gyönyÖrű eredményekhezszükségesvezetői
munkát a szakosztály régi és új vezetői egytitteserővel
olyan elánnal és lendülettel, amely a vezetők
végezték,
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körülményeket, az anyagiak hiányát és azt, hogy Tóth
Ferenc azÍ,az Európa.bajnokságotsúlyossérüléssel,
mindjárt az e|ső mérkőzésenszerzettbordarepedéssel
küzdötte végig, űgy azt mondhatjuk,hogy eZ aZ egy
De
kárpótolt összes veszteségeinkért'
sportteljesítmény
ezenkívül is a szakosztály ebben az évben9 első, 14
második és14 harmadikdíjatnyertktilonböző versenyeken.
A rekonstruáló munka nagy erővel folyik és azt a régi
vezetők, az űjonnanbelekapcsolódó Kustyránés Lindenfeld
j ogosító
tagtársainkkalegyüttvégzik, a leg|obb reményekre

ambícióval.
Ésvalóban, az l934-es esztendő mir nagy javulást'
Sújtott
nagy fejlődéStmutat. A súlyosvérveszteségektől
és
tovább
szakosztálylelkes' céltudatosmunkával dolgozik
és
kirülmény, betegségek
bár mégtöbb szerencsétlen
szép
mégis
balesetekhátráltattiíkőket munkájukelérésében,
eredményeketértek el' Tóth Fer.enc tagtársunk
Stockholmbanaz Ewopa-bajnokságokonmásodik helyezést
tetteőket.
mintaképévé
Kárpáti érel, a görog.római birkózásban ugyancsakmásodik lesz a
I932-ben, tehát aZ olimpiász esztendejében
Európa-bajnokságokon
Károly e|hoztaegyesületünknekaz olimpiai sikert is' Rómában megtartottszabadstílusú
a biztos győzelem
már
tagtársunk
Tóth
Rómában
Kárpáti az o|impiőszon könnyűsúlyban indult s miután a is.
a
sérülése
hatalmasnemzetkozi konkurenciábanegy híján minden r e m é n y é b eánl l o t t , m i k o r s z e r e n c s é t l e n
elsőségtőleltitötte őt' Magyar
ellenfelét\egyőzte,kÖztük a későbbivilágbajnokotis' feltétlenülmegérdemelt
De birkózó szakosztályunlisikerei bajnokságotPróka II. érte| az év folyamán. Többi kiváló
második helyen végzeÍt,
Horling, Bogniírszintén'igen
ebbenaz évbenamúgyis tetőfokrahígtak'Az országos versenyzőink,Imrik, Kálmán'
gyestilettinknek.
Szakosztályunk
hatalmasktizdelembenva1ó elnyerése. szépsikereket hoztak e
csapatbajnokság
halad a legiobbútonahhoz
négy országosbajnokság, két Budapest.bajnokság' reorganizálómunkájaeryenesen
azt
hogy visszasZerezze arttvőt, amelyetmégalig
tizenhárom bajnoki helyezésés több mint harminc más a cé|hoz,
a
e|értgyőze|eméshelyezésjelentik a hatalmas néhányévvel ezelőtt az IJTE, birkózószakosztály
veÍSenyen
a
záIoga
biztos
odaadása
A
vezetők
sikersorozatot.Régi bajnokaink Kárpáti Károly, Finyák magáénakmondhatott.
SándorésPróka G1ula melléez évbenmár felnő a légsúlyú sikernek.
Tótlr ésa könnyűsúlyúBeke is. Ók és
Imrik' a pehelysúlyú
T'vezés
Horling alkotják azÍa flagyszerűteamet,amely ezeket a
győzelmeket elérte. Ám nagy VesZteségis érte
Mint minden sportág, az evezésis otthont kapott
szakosztályunkatakkor, amikor Gyorgyei Ferenc elhagyta
dr. Szücs András, dr.
egyesülettinketéselhagytaEurópát orgoványi Mihály is. A egyesiilettinkbenés l926-ban
Biró Sándor vezetésével
súlyos gazdasőgiviszonyok sajnos erősen éreztették Dvorzsák Rudolf és dr.
megalapítsákazUTE
hogy
hozztl,
igen jó birkózónk, tizennégyenfogtak
hatásukatésa kÖvetkezőévbennéhríny
szintén evezős szakoszÍ,á|yát.Kéméndy Ernő népszigeti
akik egzisztenciájukatnem tudták megteÍemteni,
is elbírjaaz csónakházában volt azIJTE evezős szakosztéiyánakelső
kiléptektőliink. Tudtuk,hory ezt a veszteséget
ha annak lehet nevezni
UTE. Természetes,hogy minden energiánk dacára sem otthonaéscsónakparkja.otthona'
elegendő bódét,és
voltunk képesek ezt nyom nélkül kiparírozni. Az azt a kis' éppenhogy öltözködéshez
lehet nevezni egy ócska oreg
eltávozottalrután, mégKáÍpáti Kríroly tag1ársunlr1ólis el csónakpark,ha annak
jobb karban levő négyes
kellett válnunk ez évben,kit új hivatása a Testnevelési nyolcast, egy valamivel
ésegy tanuló peroart' Így indult
Főiskolára szólított és mint i1yen a T. F. színeiben turacsónakot,egy dublót
Újpesten és már ebben az
versenyez.De mégebbenaz évbensemkell panaszkodnunli meg a versenyszerűevezés
iíllítottunkfel Bozi Dezső, dr.
eredményeinkfelől, mert hiszen mégezen mostoha esztendőbenversenynégyest
István
is megnyertük a birkózó Zák Ferenc, Hermann István és dr. Aradi
körÍilmények között
galmas
an
és ugyancsakUTE-birkózó, Tóth osszeállításban. Szorgalmasan treníroztak, szor
csapatbajnokságokat
azonbu mégnem igen
Ferenc érteel az év |egnagyobbsúlyúsporteredményét,versenyezgettek'a sportlapokban
neveivel. A munkakedv
midőn az év folyamán megnyerteEurópa szabadstílusú találkozturrkaz UTE-evezősök
a
folytak kisebb-nagyobbturríkés
birkózó-bajnokságát.Ha figyelembe vesszük a mostoha ázonban nem csökkent,

1998.január

Újpesti Helytö rténetiÉrtesítő

azl926.os esztendőigy akészíi|ődés
éslassúfejlődés,de
egyelőre mégkimutatható eredménynélküli munka
jeryébenfolyt le.
A második esztendőben már annyira fejlődött és
szaporodotta kis társaság hogy kevéslett a kis bódé
otthonnak,kevésvolt a 4 rozoga hajó és l929-ben Újpest
sporttársadalmánaksegítségével,
dr. Szűcs András
energikus munkája nyomán megépültaz űj hőz, új hajók
készültekésmegéretta szakosrtály arra, hogy mint minden
más egyesületben,az evezős szakosztály- ésez a dolog
természete- teljes önállóságot, autonómiát szetezzen
magának. Így lett az IJTE evezős szakosztály ótbő|az
Újpesti Evezős Egylet, melynek első elnoke, újpesti
Wolfner LászIő, rögton nagy lendülettel és áldozatkészséggel
fogolt hozzá az egyesületanyagihelyzetének
javitásához ésmegindítottaazt az eredményesmunkát,
amely ma az Újpesti Evezős Egyletben folyik és amely
hatesztendősmunka után bajnokságokkal,nemzetközi
sikerekkel és a legszebb eredményekkeldicsekedhetik.
Ebben a munkában a nagy agilitású elnök mellett Hajdu
Pál, dr' Szücs András, dr. Biró Sándor' Hajdu Zo|tán,
orfner Sandor, dr. Fadgyas Gyula, dr. Biró Gyula, Gerő
Béla,dr. Fischer vállaltiák az orcsz|énrészt,
akik mellett az
ambiciózus ftata|ságegésztÖmege áll.

utiínpótlásaa Tresz' Kohn, Sulyok, Rajna' Balló, Sáhdor,
Tunyoghyésaz akkor mégkezdősorba számitő kis Szalay,
meg néhiányismeretlengyermekfrrtballistríból
összeverbuvált ifiúsági csapat volt. Újpesten komolyan veÍÍék
az
amatőr-futballt,már a megtisztítottéraelső hónapjában
nemzetközi mérkőzéstrendeztek,amelyen a fiatal UTE
csapat 4:2 arínyban győzte le a legjobb bécsi amatőr.
csapatot'a Kricket and Football Club legénységét.
És
annak dacára,hogy a.csapatkét legiobbja' Jakube és
Wilhelm II. mrírnéhrányhónapi amatőrszereplésután, az
gpest profi dresszétöltötte magára,azIJTE mégisa bqf.
nokság III. helyénvégzett,E nagyszerűeredmény,a
játékosokonkívtil, a szervezésnagyszerűmut:/rrttját
végző
vezetőket, az amaÍőrfutballszako sztá|y tagtrait:Neubrandt
Mihály, Renner Ferenc, Spindler Viktor, Ladányi Antal és
Elemér,Lász|ó Endre ésWichlidál Miklóst dicséri.Dq'meg
kell emlékezniiLrrk
Pozsonyi Imréről,az Ujpest hivatásos
tréneréről'
aki az amatórcsapatoktréningjeitis vezette.
Az L927l28.esztendő már kevésbévolt eredményes.
Szémta|anszerencsétlenmomentum|átszottközre abban,
hogy az első csapatévvégévelkilencedik, a második csapat pedig a nyolcadik helyen fejezi be küzdelmeit.Csupán
jelentett vigaszt ebbenaz évaz tf1ttságicsapat szereplése
ben. A junior csapat a bajnokság II. helyénvégzeÍt.
De a
szeniorokrossz helyezésedacára is' négyjátékosegyéni
Amatőr-futtlal|
szereplésedicsőségethozoÍtaz egyesületnekazza|,hogy
Wachsmann,Müller, Mersva ésaz ifiúságikorosztályból
A magyar labdarúgásnagy eseménye,az amatőr és alighogy előlépettBalló, máris tagjai tettekaz országos
professzionalistafutba|Inak 1926, év nyarán történt amatőr válogatottcsapatnak'Az i{úságiaksemrnibensem
kettévá|asztÍlsa,
természetesen
aZ UTE életében
is jelentős maradtakel az öregek mÖgött. orosz, Tresz, Sándor és
vá|tozástokozott. Az 1925126.bajnoki évbena csapataz Tunyoghy szintén bekerültek az ifjttsági válogatott
előkelő II. helyenvégzeít,
sőt,,bajnokveréssel'',
az FTC 3:l
csapatba.
aúnyű|egyőzéséve|'
búcsúzotta régi rendtől. A belföldi
Hory a visszaeséscsak átnrenetijellegrívo|t,azt mi sem
sikerek mellett, egészsorát jegyzi fel a krónika ktilföldi
bizonyit1ajobban, minthogy az L928l29. évi bajnokság
győzelmeinek. Horyisne, his.zena g{rda névsora:Szulik, végeztévelegy csapásfa a második helyre ugTottfel a
Beneda,Fogl II., Fogl III., Kelecsényi'Müller' Király, csapat, nem is szólva az ifjttságiakról, akik csoportjuk
Borsányi, Buza' Leiírer, Török, Jeszmás,Csontos,Schaller, bajnoki címétküzdve ki, a másik csoportbajnokát,az MTK
Szidon' Grosszmann,P. Szabó ésMarkó' már magábanis csapatát3:1.re legyőzve, majd a revánsonvele 4:4-re
biztosítékavolt a diadalmas szereplésnek.Hogy az iégewe, a BLASZ i{úságl bajnokcsapatacímétszerezték
1926l 27' bajnoki esztendővel megindult professzionalista meg az egyesületnek.Az UTE-ban mindenkorontradíció
|igába beneve.zett
,,Újpest'' hivatásos labdarugói leg- vo|t az i{úságnevelése,az utánpőt|ásnaksajátneveldeiből
nagyobb résztezeknek sorából rekrutálódtak, az magától való biztosítása,ís/ hétez a junior-bajnoksága legszebb
érthető
volt.
sikerek sorábaiktatható.AZ UTE tégtá|mátváltottavalóra
Az amatőr sport emlőin naggyá fejlődött UTE, leg. dz fiatal csapat,amelynek sikere büszkénhirdette,hogy
'a
jobbjai elvesÍésedacára,egy percig sem habozottéshoz- az UTE-nak van az országban.a legjobb i{úság1gétrdája,
zálátott amatőr labdarúgó-szakosztálya
megszervezéséhez. méltánérdemlikmeg tehát ezek a fiatalok, hogy neveiket
A fentiekkozül egyediil Müller maradtmeg amatőmek,íry az UTE történetében
megorökítsük.A derék,,ifik'':
tehát a BLASZ I. osztályának Springer-csoportjábana Paskesz, CzeÍi, Orosz. Heryi, Vodnák, Rosenberg,Sza|ay,
fiatalok és az i{úságiakból alakítottelső csapatával vett Pandl, Gyárfás, Unger, Wilhelrn IV., Wilhelm V., Szager,
résztaz UTE. Müller mellett Wachsmann,Csergő, Szegedi' Rajna,Prna ésEckstein.De rajtuk kívül annyi ryerekember
Czuty, Schweitzer, Demai, Mersva, Jakube, Neumann, tanulta az UTE-ben a labdarúgásabc-jét,hogy az Úúságr
Balasics ésWilhelm II. alkotta az új eryüttest, amelynek labdarúgó-szövetség(MILL) bajnokságábanis indult egy
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UTE i{úságicsapat'amely szerepléseelső esztendejébenesztendőbentalán nem is a már működő csapatokjó
E sikerek annál dicséretesebbek, helyezéseiadtak fontosságot,hanem az a Íény,hogy az
máris III. helyen végzeÍt.
és az újpestigrundokon
ÍilertaZaÍÍatőrsport szolgálatábaszólítottákazokat,akik a ifjúság továbbképzésének
professzionalizmus
óta nem vállaltak Szerepet. szilzszámra felbukkanó, de mindeddig elhanyagolt
bevezetése
Az új szakosztály elnöke Bánó Yincze városi tanácsos, gyerekfutbal1isták kibányászására e gy úgynevezett
villámtornát'' rendezett.A kísérlet
,,tehetségkutató
vezetője ZugBm1| lett, tagjai sorábanNeubrandt,Gömöri,
Petz, Weisz Pál ésWeisz Miksa foglaltakhelyet.A csapat nagyszerueredménnyelvégződÖttés megfakult az
egyestiletkatonáinak legifjabb formációja, az e|ső
pedig Goda, Fiedler' Fischer ésSteinervoltak.
:lirÍézői
AZ 1929l30-asbajnoki esztendő végénaz első csapat kölyökcsapat. Szakértőkéslaikusok egyarántcsodálattal
újramásodik lett, az if3ílsitgicsapat megvédtebajnoki néztékvégiga l0-12 esztendősgyerekeket,akiknek
ésjátékelgondolása,mís az első startnál
címét,a második csapat,a MILL csapatés az újonnan technikaikészsége
megszervezett,,Irredenta"csapatpedig mind a harmadik a legszebbjövő perspektívájátrajzo|taa nézőkelé.Így
nívóját mi sem indult útjaÍaa magyarkölyöldrrtball, élénaz első rr.awar
helyen végzett.Az első csapatjátékerejének
bizonyitjajobban, minthogy már külfÖldre is kapott kölyökcsapattal, a lila.íehérdresszesUTE-kölykökkel. Ha
a jelen talrínmégnemjutalmaz,de
meghívást.Görögországba vezetett az újpestiamatőrök ezértaz újszerűlépésért
bizonyára hálás lesz' A szeniorokköztil
tírája, amelyet szépsikerrel abszolváltak. A játékosok ajövő labdarúgása
mindinkábbfeltlínő Szalay 1930 az első csapata bajnokság5' helyén,a másodikcsapata 3.
közül nagy tehetségével
őszénlevetetteaz amatőrdresszt.|togyaz Úipest lila-fehér helyen és az ifjúságicsapat az L.he|yen végzett.A
szakosztályvezetőségeebben az évbenúj emberekkel
színeibenlegyenbüszkeségea magyarlabdarúgásnak.
akik
A kovetkező, 1930|31-esbajnoki esztendőbenkét bőviilt Gömöri Vilmos ésAntal Dezső személyében'
bajnokságotis szereztekaz amatőrok.Az ifitisági csapat fiíradhatatlanmunkásságukkalmáig is oszlopai az aÍiatőr
Az első csapat már ismert tagiai
de bajnok lett az utánpótlásmásik futball vezetőségének'
újramegvédteelsőségét,
tésze,az,,Inedenta''csapatis. A szeniorokis jól állották sorába fe|zárkozottGuzmits' Róna iI., Holch, Klauber és
ki a grírdát.Az i{úságiaksorábanis
meg helyüket. Elmondható, hogy valójában ebben az fuanyossy egészítette
időben indult meg az a munka, amely az UTE találkozunkolyan nevekkel,amelyek viselői ma már
az első sorokbanküzdenek.Í5' ebbenaz
amatőrcsapataitmai, tudásbanéspozícióbanelőkelő helyre legnagyobbrészÍ,
hozta fel. Az aktívaksorából eltűnt ugyan Mersva és esztendőbentiíntfel Pandl' orbrán,Mészáros,Sala, Kiss
Kulcsár, de Vig IV' és Futó nagyszeruenpótolták a |mre,Horváth.SalamonésÁaám.
1934 tavaszin nagy siker koronázta a szakosztály
távozokat,hiszen ma már mindkettő beérkezettnagy
játékos.A szakosztályelnöki tisztétekkor HegedüsMiklós esztendőkön át folytatottkitartó munkásságát'Az ekkor
tiírselnök vette át, helyetteseSpindler Viktor. majd Fényes befejezett|933R4, évibajnokságelső helyéna Postásokkal
Elek lett, mig az intézőitisztségKelecsényiFerenc kezébe egyformapontszámma|végzettaz e|ső csapat és az
e 1s n a g y s z e r ű utóbbiak csak jobb gólarányukkalnyertékel a bajnoki
k e r ü l t , a k i m á i g i s s z í v v e l - 1 é 1 e k ké
látja el feladatát.A profi csapatmestere, címet.Ha tehátaz elmúltesztendőbennem is teljesültbe a
szakértelmével
Bányai Lajos mellett, Eichmann Béla is résztvetta hőn óhajtott vágy, annál nagyobb a reményarra' hogy a
éshogy mindkettenderékmunkát most folyó I934135.évi amatőr bajnokság az \JTE
tréningekvezetésében
zsákmányalesz. Hiszen Guzmits II. - Sándor,Róna I. igazolták.
azt az események
végeztek,
- Unge1
AZ I93IR2. bajnoki esztendőbenmeg kellett elégedni Balítzs,Gyárfás, Guzmits I.' Krishoffer, Vodnák
Ha ez a helyezés Kiss' Aranyossy' Horváth, Klauber, Róna II. és Salamon
az első csapatnegyedikhelyezésével.
azonban közül mindenkorolyan csapatotállíthatotta szakosztály
|átszőlagvisszaeséstis jelentett'abszolritértéke
s e m m i k é p p eS
n e m l e k i c s i n y l e n d ő ,h i s z e n e b b e n a z Vezetőségeissze, amely sorjában arattaa legszebb
esztendőbenéltevirágát a kettéválasnássalmeggyöngített győzelmeketésma a közvéleményhiedelmeszerintis
foglalt mégmindig miután csoportjabajnokságátmár megnyerte- a most
amatőrfutball, amelynekélcsoportjában
jelöltje. Ugyancsak
he|yetaz UTE. Az ifiúságicsapatharmadikhelyen végzett folyó amatőr bajnokságlegesélyesebb
ésa többi csapatokis becsülettel megállották helyüket. A nagyszeníenszerepelnekmásodik éskölyok csapatainkis,
melyek az első fordulóban az e|ső helyen végeztek,
a jövő
vezetőségepedig szorgalmasanépítgette
szakosztiá-ly
pilléreit' minthogy az amatót sport hivatását nagyrészt szintugyaz i{úságicsapat,amely csoportjaínásodikhelyén
abbanvéltemegállapítani'hogy az Ujpest részéreolyan áll. Csak kevésszerencsekell tehát ahhoz' hogy az UTE
játékosokatneveljen' akik méltánsorakoznaka magyar Összesamatőrcsapataia legszebbjubileumi ajándékkal,a
az 50 éves
büszke bajnoki címmelkedveskedhessenek
labdarugásleg|obbjaiközé.
remény
va|őra
gyesületnek.
a
Hogy
ez
Ebben az elgondolásbanfolytatta munkásságáta fennállásátiinneplő e
szakosztályaz l932l33.as bajnoki évbenis. Ésennek az fog válni, annak nemcsak a derékgiírda,hanem az újpesti
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amatőrfutbal|ez idő szerinti vezetői:Biínó Vince, Hegedüs
Míklós, GÓmori Vilmos, Neubrandt Mihály' Petz Vilmos,
Weisz Miksa, Czipper oszkár, Antal Dezső, SteinerJózsef,
Hoffmann Márton és- last but not least - Kelecsényi
Ferenca letéteménvesei.
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csapatunk győze|me az 5x20 km.es nagy stafétában,
melynek során versenyzőink úwonalrekordotis állítottak
fel. De rekordotjavítottSimala tagtiársunkis a BudapestSzékesfehérvár-versenyben
47 km.es távon ésIstenes
Jiínosa svábhegyiversenyenmindenüttelső helyezéstérve
el' Bartos Gyula tagtársunk pedig sorra javítottaa
Kerékpár
motorvezetéses
rekordokat.A kerékpárosmunkastatisztikában ez évbena VI. helyre törttink fel 1325pontunkkal,
A kerékpiáros
sport is azokkozéa sportokközé tartozik, az e|őző évi X. helyünkről. Ez a szakosztályunk tehát
amely a háborúutáni viharos esztendők elmúlásaután fényesenbeváltotta ahozzáfúzött reményeketéshaladt a
egyestiletünkbenfokról-fokra fejlődve, előbb a pá|yán, fejlődésnekazon aZ útján,mely szorgalmasmunkával a
későbbpedig az országutakonhatalmas nagyranőtt.
legszebberedmények
elérése
felévezethet.
Szücs Jiános L922-ben toborozza először maga koré a
l928.ban az országűti bajnokságokbanvoltak nagy
kerékpárosokat,
akik közül Jelin, Tirkács,I{ámanésLichter sikereink. IstenesJiínosMagyarország I00 lcn-es bajnokmar széperedményeket
is érnekel. Sőt l923-ban, amikor ságát nyerte nagy küzdelemmel, Kozdony Gyula pedig
GrtinbaumEde, a mindenki népszeríi
',Ede bácsija'' vezetta ugyanezentáv szeniorbajnokságábanlett első. De további
szakosztéúyt
hihetetlen odaadással, Lichter tagtársunk a országuti versenyek sorifutis érttinkel széphelyezéseket,
svábheryi 10.19'8mp-es idejévelútvonalrekordot,
egyben főleg IstenesJános révénés az 5x20 km-es stafétában
az UTE kerékpár-történetében
az e|si5rekordot állítja fel. csapatunka harmadik lett. Istenes János ebben az évben
Ebben az évbenmegépüla Stadionbana világ leggyorsabb már motorvezetéses
versenyekbenis résztvettés egy
kerékpárpályája,
amelyen már egészseregUTE-ista rója esztendő alatt nem kevesebb, mint L2 rekordot adottát a
szakadatlanula köröket, kik köZül széperedményeivel,
az múlÍnk.
előbb rövid távot futó, későbbpedig motorvezetéses
I929.ben további nagy akarássalmennek előre a halaversenyzőBartos Gyula ésTóth III. válik ki.
dás útján'de tennészetesis, mert a kétnagyszertit1d
vezető,
Bartos már ebben az eszÍendőbenmegnyeri az idény Kustyán Ferenc ésBlau Béla nary szeretettelfogtak mun.
legfontosabb50 lan-es motorvezetéses
versenyét,ésezze| kájukhoz. IsmétIstenesJiínoseredményekkeldicsekedhemegindul' későbbmagasbaívelő kerékpáros.pályája.A
ttintrrekkor, aki ebben az évbenérteel tudásanak ma4imu.
következő évbenaz országuti versenyzők sorábanfeltiinik mát. Megryerte a négyfutamból álló, összesen 1174km-es
a későbbinagy versenyző,Istenesi., a l00 lon-es országuti magyar országútibajnokságotéstenyérszéledséggel
lett
bajnokság4-ik helyénekelérésével.
Bartos Gyula már csak a második a rekordot futó Vida II. Mihály mogött a
ebben az évbenmotorvezetésesrekordokat állít fel és az 100 lon-es országuti bajnokságban.Résztvetta Zürichben
országoskerékpríros
munkastatisztikóbaneryesülettinkalig megtarottkerékpárosvilágbajnokságbanés a magyar
néhányévesmúltutiín,a tizedik helyetfoglalja el.
versenyzők kÖzött az e|ső, a nary nemzetközi mezőnyben
Az l927-es év kerél'aáros-szakosztályunk
nagy fellen'
13-ik lett. Ugyanő megnyerte.aBécs-Budapest vándorjelenti. Hatalmasgi{rdavan egyiitt,dolgoznak,hogy díjasversenyt,harmadik lett a négynaposnemzetközi kirdülését
versenyekenaruténerymásután édékel a szebbnél-szebb versenybenésmegnyertePápa város l00 lon-es országiti
győzelmeket.Kozdony Gyula, Bartos Gyula, Simala, bajnokságátis. De tovább javítgattaa steher-rekordokat
is'
IstenesI: ésStrobl Ferenc, Vittori, Ba|ius, Szondy,Pajduk, Kozdony Gyula ismétnagy folénnyelnyerte a szenior k'e.
Brezina azok a tagtársaink,akik a versenyekena legszebb rékpárosbajnokságot.IstenesLasz|ó a 100lon-es orczágfti
eredményeket
érik el. Bartos Gyula ismételső lett az 50 bajnokságbata 4-ik helyet küzdötte ki magának.Az 5x20
lan-es motorvezetéses
bajnokságban,ahol IstenesII. a 4-ik km-es nagy stafétábancsapatunka második helyen,a 4x50
helyet érteel. De Bartos tagtársunk ezenkívül minden km-es stafetábanelső csapatunkuryancsak a második heversenyét,ahol elÍndult,győzelemmelfejeztebe. Kozdony lyen vépett. Ebben az évben,érezle a tnagyatkerélcpárosGyula tagtársunk ez évbena l00 km.es országúti pályasportlefelémutatkozótendenciáját,inkább az országbajnokságnak lett győZtese. Kiváló tagtársunk ezt a úti versenyekrefeküdttink rá. Ennek a folyománya, hogy
győze|metjóval 30 évenfelüli korban érteel hallatlan mialatt az országtltipontstatisztikábanaz e|őke|ő második
energiájával és győzni akarásával küzdve a lila-fehér helyet foglaltuk el' addig a pályaversenyekmunkastatisztiA pályabajnokságokbanTótlr harmadik, Vittori kájránüsszaesttink.Akik apá|yénsikerrel ktizdöttek ebben
színekért.
negyediklett. A hegyi bajnoksrígokban
IstenesI. értel szép az évbenaz UTE színeiért,Brezina' Posch, Simala és
helyezést.Egyébversenyekenis szépenszerepeltek Pajduk Voltak.Az 1930-asévbentovább tartottukaze|őző
versenyzőink.Kiemelkedő nagy teljesíünény
volt a Vittori, évbenelértpoziciőt ésbiárnem fejlesÍettiik,vissza sem esIstenesII., Simala, Istenesl., Kozdony összeóllítású tiink. Istenesnem találta eléggyorsnakaz orszétgűt
tempó-
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111díj elnyerésetanúskodika szakosztálynagy akarásaés
élbtrevalóságamellett. Garay, Urbancsek,Mády, Makai,
Hajnal ésPosch tagtársainkazok' aki résztvetteka nagy
versenyek v ezér|őosztályánakvégsportjában. De melletttik
ii| az tf1itságiéskezdő versenyzők egésztömege, Kozdony
vezérletealatt,hogy munkájukkalmár előrevesséka követámyékát.
kező évnagyszerűeredményének
nagy eredményének
l934-es
évek
e|
az
Így indultunk
útjára,hogy ez az éva legnagyobbsikereketeredményezze
vándordíjkiírásávalörökítethik meg.
s-szakosztályurrlrnak.
kerékpáro
hozott'a ,,GRÚNBAUM
Az 193l-es évkétvándordíjat
mégnem volt
A magyar kerékpárossport történetében
is az orVégeredményében
EDE''- ésa siófoki vándordíjat.
isméta második he- példaana, hogy egy egyesiileta gvőzelmeknekéseredmészágűtiversenyekpontstatisztikitjában
pedig alig néhány, nyeknek olyan hatalmas tömegét szeÍeztevolna meg egy
lyet foglaltukel, a pályaversenyekében
páúyáratrenitozó versenyzőnkkel a VII. helyet. A szép esztendő alatt' mint az elmúltévbena mi kerékpárosaink.
ez évbenIstenesmellettVida iI., Posch,Kék olyan hatalmastudásról, olyan nagyszeníösszedol gozoÍteredményeket
ésDávid taglársainértékel' akiket ez évbenis Kustyán ságról ésaz Összestöbbi egyesületekfelettál1ó kiemelkedő
hogy az egyéniés
F.erenc,Blau Béla ésKozdony Gyula vezefteka kizdelmek klasszisról adtak tanúbizonyságot,
pontstatisztikának
csapatversenyekeredményeibőlkészített
útján.
pontaránnyal'
szereztékmeg,
hatalmas
az l931-es első helyétolyan
Bajnokságokathozott egyesületünknek
Összesen
esztendőis, ha nem is olyan nagy tömegben,mint máskor. amennyitaz utánuk kÖvetkezőhárom egyesület
7
5
s
t
artjából
B
o
g
n
á
r
t
a
g
t
á
r
s
u
n
k
ö
s
s
z
e
'
h
o
z
o
t
t
első helyét,orökifiú bajnokunk, s e m
A szenior-bajnokság
km-es
Kozdony Gyula foglaltael ismét,de a II' ésIII. helyre is tizennégyszerhaladt át hosszú,sokszor tÓbbszőz
De Bognár
lila-fehérversenyző érkezettbe. Először jutott keztinkbeez országutiverseny utiínelsőnek a célvonalon.
aratta
jobbnál-jobb
egész
Serege
versenyzők
é v b e n a t ú r a b a j n o k s á gd i c s ő s é g e . A z o r s z á g ú t i mellett a
Huszka,
statisztikábarra III. helyre kerülttinli a hosszútáw egyéni egyre-másraa győzeImeket'így Makai' oláh,
nem
kevesebb,
alatt
egy
esztendő
hogy
bajnokságIII', IV. ésV. helyétfoglaltali el versenyzőink.A Schrvarzstein'úry,
100 km-es országútiversenybena Vida Mihály által minÍ.az országúti egyéni bajnokságot' országúti
a tlira
felállítottrekordonkívül 25 I.. 42 II. és 32 III. hely csapatbajnokságot,túra egyénibajnokságot,
bajnokságot,
ésaz összesítettkerékpáros
csapatbajnokságot
tanúskodikversenyzőinknagy tudásamellett'
országűti
került
összes
kiírásra
Magyarországon
Az l932-es évvégremeghozzaszakosztályunkszámára tehát a
bajnokságokata mi versenyzőinkszereztékmeg
azokata sikereket, amelyeket az energikusmunka és kerékpiíros
otvenkétversenyző, számosegyesületiversenygyőzelmei mellett.Ebben az
szorgalommár régenremélniengedett.
1 0 a b s z o 1 úet1 s ő , I 5 r n á s o d i ké s r e n g e t e gh a r m a d i k é v b e nm á r A r á n y i A r p á d á l l o t t a n á l a m e g s z o k o t t
és szeretettela szakosztályélén,de
az áIdozatkészséggel
három kivételével
szenior.versenyzőink
helyezést,
ésodaadásbanvele
munkakészségben
pedig 20.000pont áldozatkészségben'
összes versenyeiket,túracsapatunk
ágát hóditotta el. egyformánnagyot produkált a szakosztályvezetője,
Magyarország ttstabajnoks
rnegszerzésével
Urbancsikkal,
Versenyzőink ezenkíviil harom várrdordíjathozta}ihaza, a L i n d e n f e l d J e n ő i s . a k i k J e l i n n e 1 ,
és
trénereivel
KozdonnyalésPohlmüllerrel,a kerékpiirosok
kiírt,,GRÜNBAUM
szakosztáiyalapítójánakemlékére
ismét.valaminta ..JOBARAT...ésa intézőivelegyütt minden dicséretetmegérdemlőmunkát
EDE'.-vándordíjat
'.VuKslcs''.vándordíjakat.De a legszebbsikertkerék- végeztek.
K e r é k p á r o s - s z a k o s z t á l y u nm
k unkájának eZ aZ
párosairrlia Magyarország körüli ötnapos versenyenérték
ésmost már csak
sikereknek
volt a
el, ahol Magyarországnyolc legiobb versenyzőjeközé esztendejebetetőzése
hogy ezt a sok küzdelemmeléserővel
lriáromújpestitválogattakbe, akik győzelemreis vittéka ana kell r'ig1'áznun}i'
- merthiszen
nemzetiszíneket.Mády, Makai, Virág, Szmilkón kíviil' akik elértpozíciónkat,ha nem is maradéktalanul,
-.
a leg|obbakvoltak, Posh, Schwarzstein,Vittori, Garai, Tóth ez majdnemlehetetlenség tartanitudjuk
ésUrbancsekhoztak győzelmeketszíneinknek.
Kézilabda
az 1933-asévfolyamánis nagyszeníen
Kerélrpárosaink
állták a sarat' Ismétnregnyertükez évbena túrabajnokEgy sportértrajongó ifiri sportszeretetehozta |étÍe
ságot, de a szenior csapatbajnokságotis. Ez a szakosztÍtamely ma már egyesülefunklyunk is hihetetlengondoklialki'izdött ésmégishétről.hétre kézilabda-szakosztályunkat,
baráti
a versenyzőkegésztömegétindítottaa kétnagyszeníkitar. n e k s o k d i c s ő s é g e ht o z o t t é s Ö s s z e t a r t á s b a n ,
egyik
és sportszeretetben
Es az év folyamán szellemben,harci készségben
tásúvezető a versenyekküzdel-rneibe.

versenyzőkközé, aho|az
ját ésátnyergelta motorvezetéses
évfolyamán néhányelismerésreméltóeredménytértel. De
azérta maryar hosszútávúbajnokságotmégsem kellett kiengednikezünkből' mert most IstenesII' hozta hazabátyja
halt meg az UTE kerékpáros
helyett'Ebben az eszÍendőben
Griinbaum Ede. Halála a
legfőbb
apostola,
sportjának
jelentette
egyesületiinkésfőleg
legnagyobbveszteséget
kerék}árosszakosztályunk számára' Enrlékétgyönyorű
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legkiválóbb szakosztálya.Speiser Imre, azota elhunyt hogy kétcsoportosbajnokságotí{on ki' Csapatunkmeg is
klubtársunkvolt egyestilettinkben,de talán egészMagyar- nyerte csoportjabajnokságáts kiálltunk a másik csoport
országon ennek a sportnak legnagyobbfanatikusa' győztesével,az ElektromosMűvek csapatávala kéfordulós
magyarázó1u oktatója.
dÖntőmérkőzés
megvívására.Az L932-esév országos
A szakosztály történetének
legelejénőróla kell meg- bajnokságáérthallatlanul nehézkét mérkőzéstvívott
emlékeznünk,az ő munkájáról és az ő klubszeretetéről, csapatunk'amely közül az egyiket megrryertiik,a másikat
mert ő egymagavolt tulajdonképpen
a kezdet nehézségei elvesztettiik.Sajnos, góIaránrrya|az Elektromos Művek
szakosztály
elnöke,
intézője
ben a
trénere,
éstalián szo|gája csapatamögé szorultunk s igy az országos bajnokság
is. Speiser Imre gyűjtötte össze ezt a kis tiársaságot,mely második helyévelkellett megelégedntink.
I9Z7-benalakrrltmeg. SpeiserImre Rónai oszkiírbanvélte
Nemsokiíraazután meghalt az Óröh'rnozgó Speiser Imre.
felfedezni azt az embert,aki súlyávalésnépszeriÍségévelAtővozottat pótolni kellett ésalig valamivel későbbmiírott
get nyújthat munkájában. Munkájuknak már áll Schwarz ZolténésWeiss Miksa, hogy FényesEleknek
hathatós segítsé
az e|ső évbenmegvolt mindent meggyőző eredménye: segítsenekmunkájában, De az ilyen megrázkódtatiísnem
megnyertéka mawar bajnokságot.A bajnokságotnyert maradnyom nélkiil.A vezető pótlása nagyon nehéz,mégha
csapat a következőkből alakult: Cséfai Sándor,Németh az energia, az ambicio és a sport szeretetemajdhogy nem
János, László Miklós, a Deutsch-fivérek,Földes Kiíroly és lehetetlendolgolaa is képes.Scwarz Zo|tánFényesElekkel'
Zo|tán' Schwarz Zo|tán' Reichmann Rezső. Lőwv László. Weiss Miksáva| ésaz idősebb Snoss Siándonala játéknívó
javitásáratörekszik, ami sikerül is nekik. Ebben az évben
Wilheim Lász|ő ésCsernovszlryJiínos.
1928.ban a kézilabda szövetség nem is írt ki úgyelsó' mint második csapatunka bajnokságmásodik
bajnokságot,csupiínegy fordulós kormérkőzést
rendeztek, helyénvégzett.
helyezéstértel.
ahol csapatunkgyengébb
AZ L933l34-esévbentovábbi nagy lépéssel
megyiink
I929.ben már több egyesület íizi akézl|abdiuétsszép előre a haladásútján'amit a Ferrowattelleni még10:5(1:5)
sportját,nagyobb ésnagyobb lesz a konkurencia.De a vereség'a Hakoah ellen elért6:6-os döntetlen ésa Donau
mieink most már a lassú és természetesevolúció ellen elért7:2-es győzelem eredménysorozata
is mutat. A
kerékvágásábajutnakéshaladnak előre a maguk útján.A bajnokságbana második helyen végezttink,aminthogyaz
csapatfőerősségea vízipólós NémethJános, aki mellett az 1934R5.ös esztendőőszi fordulójiínakvégénis a második
ugyancsak vízipólós Lász|o Miklós, Ugrai, Klézl' Ritter, helyen kötottiink ki' A csapattudása' tagjainakújtagokkal
F ö l d e s é s D e u t s c h k ü z d e n e k m e c c s r ő l - m e c c s r ea való kiegészülése
és már az a tényis, hogy a magyar
győze|emért'
reprezentatív
kézilabdacsapatba
egyediil a mi egyéstiletiink
Mindig több éstobb emberjelentkezik' Speiser nem hat játékostad..Czicz:wuek, Csillag, Dobos, Kubik' SÍoss
nyugszik s mégebben az évbenpá|yára küldi második és Benda személyében,
biztos reménytnyújtarra, hogy
csapatunkatis, olyan játékerővel'hogy 32 mérkőzésből26- abban a baráti szellemben, amelyet a szakosztaly vezetói
ot megnyertek,4.et döntetlenül játszottakéscsupiínkétszer megteremtettek,
a legszebbsikereketfogják elémi.
szenvedtek
vereséget.
Ebben az évbenjátszottákle kézitabdázóinklegelső
okiilvívás
nemzetközi mérkőzésüket.
Eltenfelük a bécsiFerrowatt
csapatavolt, amelytől még 19:3 aránybanvereségetszenAz ökölvívás űzéséhez
is nagykedwel ésszeretettel
vedtek. 1930-banhqrmadikhelyen varyunk. A csapatolyan fogtakhozzá egyesületünkben.
Nánay Lász|ó, az ökölkézi|abda.lklasszisokat
termel ki magából' mint Stross, vívásnakez a szere|mese,
Jóformiána semmibőll926-ban
életképesnek
mutatkozókis tiírsaságot
gyiíjtitt
Ritter, Létay, Dobos, Deutsch fivérek, akik a mawat miíregészen
játékosgárdánaklegiaviíhoztartoznak.Ebben az évbenmár össze. Ugyanebben
az évbenő magamttrelindultamagyaÍ
titáthoz össze.SpeiserImre ésazűj elnok, FényesElek. bajnokságok
nehézsúlycsoportjában
ésmegsZereZte
Bécsbetándul fel-a csapat, itm az oszÍltlkokmégmindig egyesületünknek
az első ökölvívó helyezést,
a mawaÍ
sokkal jobbak, a Floridsdorftó| I4:3, a Ferrowatt-tó|9:2 bajnokság
harmadikhelyét.
aránybankapunk ki.
Uryanebbenaz évben
egy másikegészen
tehetségesnek
De a fejlődésnem áll meg. Fokril-foka haladva 1931- induló fiatalember'Szőke lenő tagtársunka budapesti
ben ismétbajnokságotnyertiink. A csapat már a második bajnokságok
weltersúlyában
első |ett.Íry indult el útjiára
esZtendeje v óitozat|anfelállítiísbanküzd. A csapat szelleme egyesületiinkökölvívó szakosztáiya.
oly kiváli, hogy játszva veszi a nehézakadályokat, a
1927-benNánay méra válogatottság
kituntetését
is
legnehezebbktizdelmekbenis győzelmeketszerezve.
elnyerteésa bajorokellen 9:7 aúnybanryőZtesmaryaÍ
Az l932-es évbena kézilabdasport népszeríisödése
már csapatban
a nehézsulyban
reprezentálta
a magyaÍ
színeket.
arra késztetia kézi|abdazókmost már onálló szovetséget, De Nánaynakaz if1itságnevelésére
is volt ideje.'Minden
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Kuti, SteinerI., SteinerII., SchrégerII., Toldi osszeállítású
csapat,az uryancsak aktív versenyző Papp Szilágyi Egon
megnyefiea II. osztályú
szakosztályi elnök vezérletével
az I. osztályúságot.
kikizdotte
csapatbajnokságotés ezie|
Ugyanebben az évbenKelen István harmadik |ett az
ifiúságiféríregyes magyarbajnokságban.A férn parosban
pedig az e|ső helyre érkezett be Réthy KISOKversenyzőve|párban.
A kóvetkező esztendők kisebb visszaeséstmutatnak,
megfelelő tréninghelyiséghiánya miatt nevesebb
dik helyétfoglaltael.
AZuÍáncsak az
Az L929.év első fele mégugyanilyen széperedmény- versenyzőink budapestieryletekbe léptek.
újpestigfudáratámaszkodvaismétmegszerveztiikezt a
sorozatotmutatfel.
harmadik szakosztályunkatésaz 1930.tól kezdődő időszak ennek a
Niínay az orszílgosbajnokság nehézsúlyában
periódusnakelső részétalkotta.Ebben az
a fiúk ugyancsak lassúfelépítési
|ett, a vidéki csapatbajnokságokban
szerényebberetÍméharmadikhelyet vívtak ki maguknak,Stoller, Szandtnerés időben tehát meg kellett elégedniink
Lőwy tagtarsainkkisebb,
Lédy tagtársainkpedig a Budapest kornyéki bajnok. nyekkel is, Klein, Ürge, Huszár,
ésnéhanygyőzelmet és
indultak
versenyeken
vidéki
ságokbangyőzedelmeskedtek.Az év második felében főleg
ki. 1932-bena vidéki bajnokságban
azonbanmintha elpártott volna a szerencseettől a kis több helyezéstvívtak
párosunkharmadikhelyre futottbe.
társaságtól, hely iség-mi zériők mellett ki sebb.nagyobb Klein-Ürge
A gardakicsi, nagy csendbendolgozik' eryszene mégis
gátottiákmeg a további sikerekelérését.
sérülések
esztendők után
1930-bantovábbi, fiíleg gazdaságivonatkozásűbajok csak azt látjuk' hogy az eredménytelen
Zo|tán
és Salgó
KaszÍiner
léptekfel, s íry a szakosztályvezetőségenem tudtabiztosí. Hecht Tibor' Spindler Mihály'
miír olyan tudásra teszrek szert, hogy
tani azt a megfelelő előkészületetés gondoskodásttagjai Lász|ó vezetésével
múllratatlanulsziik- l934.ben a mawat vidéki bajnokságoknakösszes i{úsági
amely a sikerek eléréséhez
részéte,
nagy győzelmeketaratnak, de van
séges.Ezt |őúvaaz eryestilet választmánya,úgyhatározott, számaiban nemcsak
is UTE.isták érikel.
ideiglenesenszüneteltetni olyan sziírnis, ahol méga helyezéseket
hogy a szakosztálymiíködését
a kis ping.pong-tehetségek
fogia. Nem akartunk további vegetálást, - nem akartuk Szinte a fÖldből nőttek ki ezek
Schmiedl, Friedliinderés
Soós'
i{úságiaknál
amelyre akik kozül az
e|zárni a versenyzők elől a fejlődéslehetőségét,
Wagner, a hölgyek köztil pedig Visegrády Magda a
másuttesetlegeskilátás volt.
ki az újonnan
Ezt a girdát egésziÍette
legtehetségesebbek.
akikkel
János,
Lovászy
belépettBoros István és
Ping-pong
szakosztályunli egy csapásra a legiobbakkal eryenlő lett.
Van' ott mindenütt az
A kis fehércelluloid-labda sportját,melynek iízését Boros és Lovttszy,ahány verseny
végeznek,sőt párban
annyi szépsikenel kezdtÍikmeg, bizony az évekfolyamiín élén,vagy az élcsoportban
ésígy bizony megnyertékBudapest férfi páros bajnokságátis. Boros
gya|<tan
csak a legnagyobbnehézségekkel
ugyanezenbajnokságférfiegyesszámábanmásodik |eÍt.Az
tudtrrkfol1tatni.
vá|toző eredményekkel
II. helyétérteel ekkor miár
Már régiidőkben is sokszor vett eZ a szakosztályolyan első osztályúcsapatbajnokság
Lovas ésBölcsföldyből
Henkel,
lendületet,hogy már.már úgy |{ltszott'hogy az élcsoport Boros, Lovászy, Király'
Soós megnyerte
nary tehetség1í
tagjaiváktizdhetifel magát, igazábanazonbanana a nívóra' á1ló csapatunliés a fiatal
esztendő alatt
Ery
is.
bajnokságát
melyetmás szakosztályainkfokról-fokra fejlődve mrírelóbb Budapestr{úságiegyes
esztendő úén,igazán
ennyi eredmény,sok eredménytelen
elértek,csak a legutolsó időben tudottfelvergődni.
amely ennek a reményteljesszakez a szakosztályuttk1926- nagy teljesítmény,
Az első széperedményeket
válik.
ban érteel, amikor Budapest bajnokságaiban'az i{úsági osztálynakigazin dicséretére
férfiegyesversenyben,Klein István tagtarsunli'aki később
Síelés
Kelen névenvilágbajnok lett' a második helyet foglalta el.
Ugyanő Szegedivel párban az if1tts{tgipáros versenyben
Legfiatalabb szakosztólyunk, huszáros tempóban,
második lett.
a legnagyobbszor.
A következő l927-es évbena magyar bajnokságokban azonnal a legnagyobbaktivitással,
érteel'
eredményeket
a|egszebb
indult el Klein (Kelen) IsNán, ott is helyezéstérveel. galommalláwa munkiíhoz,
abban az utolsó 3-4
BudapestbajnokságábanKlein-Szegedi kettósünk az Maga a síelésMagyarországon
az IJTE síszakosztályá.
a második helyet foglalta el. 1928- esztendőben,amely tulajdonképpen
r{úságiférfiversenyben
jelenti, hatalmasirambanterjedtel ésnépban nyertiink először bajnokságot ebben a sportágban.A nak életétis

szabadidejéterre szentelte,s ezen a helyes útonelindulva,
az 1928.évújabbszépsikerekethozott.
Szatmári Sándor a mawat ifiúsági bajnokságokban
nyolc ellenfelénekfölényes leryőzéseutiín'a weltersirly
bajnoka lett. Szamosi ugyanezenversenybena könnyűsrilyban harmadiklett.
utiína
A sziírnosegyesületi versenybene|érthe|yezés
Budapestbajnokságokhelyezettjeiközött is találkozunk
aki a weltersúlyharma.
UTE-istával Pandur személyében,
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szeriísödott.Egészenérthetőis ez, hiszen eZ a sport Reidar Andersen voltak síszakosztályunkvendégeiés
valóban páratlanulszépésegészséges.
februiírl0-én,egy csodás hóviszonyokkal megáldottnapon
Síelőink előbb csak mint a turistaszakosztályegyik mutatták be a magyar síugrókkal együtt nagyszedi
a|osztá|yaműkodtek.Eredményeketebben az időben csak tudásukat.Tizezernyi tömeg ujjongottéslelkesedettaz e|ső
szórványosanértekel.
budapestiigazi nagysíugróversenyen.
Úgy a rendezés,,'mint
I932-ben, önállósodásuk után alig valamivel azonban a versenymagasnívója minden eddigitfeliilmúltéscsak az
miárelindulnak az egyesiiLlettirúi
által rendezettugró csapat- arőny|agkisméretűpesti sánc vo|t az oka, hogy nem
versenyen és egyesületiinkneke számra kiírt viíndorddát születettújrekord'
első kiírásban sikertil is Újpesten tartaniok, olyan
A versenya síelés.igaz
propagandájavolt, úgyhogya
ellenfeleketgyőzve le, akik már hosszúévekóta |rziékezta legfőbb magyaÍsporthatóság képviselője, a látottakon
sportot. Ebben az időben Kozma Lász|ó tagtársunk a felbuzdulva,komoly ígéretet
tett' hogy Budapestsíelői egy
legiobbversenyzőnk,aki mellett azlÍ1tságiHalfarth ériel a új,hatalmasugrósáncotfognak kapni.
legszebberedményeket.
A szakoszt{iyvezető,a maga is
Az UTE síelőinekmunkája tehát,melyet a verseny
versenyző, lelkes Fodor Endre fáradhatatlanulküzd a megrendezésével
végeztek,az egyetemesmas/ar sísport
szakosztálynaggyátételéért
ésmelletteolyan nagyszerű szempon{ábólis nagyszenívolt!
emberekállnak, mint Halász BélatárselnokésAschner Pál'
aki' mint a szakosztá|y pénztőrosa,a szakosztály
Sú|yemelés
pénzszerzőkülonítményét
is képezi'
1933-bantovább nő és gyarapszik a szakosztály
A súlyemelősporttulajdonképpen
a birkózósport
Már az első év versenyeina fiiggvénye,ésígy annak alakulása ésfejlődésenagyrésrta
tagokbanéseredményekben.
legszebberedményeket
érik el. KülönosképpenVánya birkózósporthozkapcsolódik. Amint teháta birkózás i3.mrír
Pálnak, a ffiagyaÍbajnoknakegyesiiletünkbelépéseésa a háborúelőtti időkben jelentős sportágkéntszerepe|taz
tavalyi gárda nem lankadó szorgalmaeredményezika UTE-ban' a súlyemelésben
is úttorővolt egyesülettink'A
fejlődést,melynek nyomán remélhető'hogy az mi egyesülettinkbőlkerült ki a régi idők két nagyszerű
nagyszeríí
újonnanbekapcsolódó NeményiJózsef vezetésével
ez a súlyemelőbajnoka:Soós Gyula ésArtensteinGyula is.
szakosztályunkis a legelsők közé fog emelliedni.Síelőink
A háborúután a sportéletújravaló felvételévelmeg1933.évi legszebberedményét
Ványa, Kozma, Halfarth, alakult súlyemelő-szakosztályunli
is ésPoszéniuszJános
Fodor ésKázmérérfékel. Ványa Pál l933-ban megnyertea nagy energiávalfog munkához,hogy Ba|ázs JakabésGrosz
Budapesti SE összetett versenyéthatalmasfölénnyel, Lisz|ő taglársaink vezetésével
újramegindítsaennek a
a
Sí
is
aminthory
Szövetségversenyén első lett. Második nagy erőt és ügyességetigény|ő sportnak u'zéséÍ..
lett a mátrai nemzetközi bajnokságokon,mege|őzvea Poszéniusznagy Szeretetteloktatta az elsó súlyemelőket,
r,ilágbajnokRuud.ot, az egyébkülönboző győzelmek és akiknek soraiból Helvig Károly, GaramszeghyDezső,
helyezésekmellett.De semmivel sem maradtakVánya Tiárnoki ésKarsák tagtársai'nkttintettékki magukat.Ez a
mogÖttKozma, Halfarth ésKázméreredményei
sem.
szakosztályunkúgyszólv án e gészMagyarországon magfua
Már ezek az eredményekis dicséretére
válnak egy maradt,ésannal.iellenére'hogy l929-ben szépversenytis
kétéves
multra visszatekintőszakosztálynak.Az L934R5. rendezttfurk,
alig támadt visszhangkézdeményező
lépg5tink
évbenazután az eddigt vezetők mellé Körmocry Székely során. Csak az MTK.ban és Debrecenbenhódoltak még
Sándor ésJászberényiFerenc is társulnak' úgyhogymég ennek a szépsportnak.Ezeknek a versenyzőkneka
.klasszisa
naryobb erŐvel foghattaliössze a vezetők a szalrosztályért.
azonbannem is volt összehasonlíthatóa mieinkMeg is volt a munka eredménye,
mert ViínyaPál ésKozma kel' akik már a külföldi első klasszist is megkozelítették
Létsz|ónkívtil,akik méga nemzetiválogatottságdicsőségét tudásban.Minthogy pedig minden sportbanegyedül a riva.
ésezze| eryütt a kiküldetéseketis élvezték'Pauer Nándor, |izit|ttsaz, amelynek nyomán íejlődéskezdődhet, komoly
aki KlSoK-bajnokságot is nyert' KÍumérMiklós, Rácz sikerekről ebbenaz évbennem lehetbeszámolni.
Isfván' Vajda Péter,WachsmannPál, Fodor Endre ésGáldi
193O-bansikerült megrendezniBudapestsúlyemelő
Évaszemélyében
olyan versenyzőkliel rendeltriezttinrli,
akik bajnokságait,melyek soriínMolniár József a pehelysúlyban,
egy esztendőben9 első, I2 második, 9 harmadik helyet GaramszeghyDezső pedig a könnyűsirlyban szereztemega
értekel, holott síelésbenigazán kevésversenyt lehet a bajnoki címet,Áoam Lajos második lett a légsúlyban,
magyarországihóviszonyok mellett rendezni. Ilyen rövid
SzatolyaZo|tanpedig a kisközépsúlyban,sőt Garamszeghy
idő alatt ennyi széperedménytelérnivalóban nagy Sándor Debrecen bajnokságátis megnyerte.Az év folya.
teljesíÍnény
ésa továbbilegszebbjovőtsejteti.
mán rendezettversenyeklegtöbb első díjátéshelyezését
1935 elejéna vi|ág legiobb három norvégsíugrója' eryesületÍinkversenyzői ütték el' A további évekbenmiár
Birger Ruud olimpiai bajnok' Randmod Soerensenés mutatkozotta kitartó úttörő munka eredményeis. Derék
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a magyaÍszíneket.Aschner Pál
súlyemelőinkneksikerült legyőzni a társegyesületek aránybangyőzelemrevitte
egyesbenalulmaradt,Kelemen
kozonyétés ebben az évbenmár a többi egyesületekis Mayenel szembenuryan az
a Mayer-Kinzel kettőst.
|egyőzte
prírban
azonban
számos versenyt rendeztekés szépszámúversenyzővel . Auréllal
Maryarország sztneit,
vettekrészta mi versenyeinken.Sulyemelő-szakosztályunk Leiner P ál pedig Varsóbanképviselte
egy ugyancsaksikeresen.Ekkor már a kerületi bajnokságok
megmutatta,hogy miképpenlehet népszerűsíteni
későbbinagy UTE-teniszsportágata többiek között' ésmiképpen|ehet úvezeÍruaz eredményeielőrevetettéka
1928-banmiírviándorés
valóban,
körvonalait
egyesületeket arra, hogy egy igen értékessportág szakosztály
kiírt
enek. Régi, legjobb súlyemelőink díjat nyertünk, a vidéki tenisz fellendítésére
tevékenykedj
fejlesztésén
esztendőbenBudapest
közül igen szépendolgozott Molnár tagtiírsunk'aki Újpest Rothermerevándordíjat.Ebben az
ki: Aschner Pál
helyet
vív|unk
harmadik
két
bajnokalett ésaki nemzetkizi viszonylatbanis nagyszerííen bajnokságában
pár a férfi
megállta a helyét,továbbá Helvig Károly, aki klubközi a férfi egyesben és az Aschner-Leiner
versenyekennyert díjakat.1932-benMolnár József nyert párosban.
AZ L929.évmiíra komoly sikerekjegyéberifolyt le' A
bajnokságotebben az ,,újpesti''Sportágban.Ugyancsakő
bajnokságot
az magyarbajnoksággalmajdnemegyenlő értékrí
másodszoris megjavította
265 kg osszteljesítménnyel
bajnokságában
férfipáros
országos rekordot.Egyéb,egyesületekáltal rendezett nyert Aschner Pál Budapest
Kehrling oldalán, aminthogy együtt vettek résztaz ez évi
versenyekenÁoám, Garamszeghy,Szigeti, Gál és Kürák
ahol minden ellenfeliik
tagtársaink nyertek első díjakat.A szakosztály kitartó riviériai nemzetközi versenyeken,
Cochet-Brugnon pár
munkája'ésszépsikerei, ennek a sportágnakörök propagá- legyőzéseután csak a világbajnok
De Aschner Pál reprezenlója Poszéniusztrénermellett Rónai oszkárnak, Grosz tudásaelőtt kellett meghajolniuk.
Ausztria, Csehország,
Lászlónak, Ba|ázs Jakabnak kÖszonhető,akik változatlan tálta Magyarországot Anglia,
csapataiellen is,
válogatott
országok
szeretettelésodaadássaldolgoznak miírhosszúesnendők Románia ésaz északi
I',einerPál részwettWimbledonban a
óta.tgy jutotrrrnke| az 1934,esztendőhöz, amely éppen mindig kitűnően.
Bukarestbenválogatott volt a
úgy,mint az e|őző esztendők' a sport szorgalmasűzésével, világbajnokságokonés
ellen. BaumgartenMagda is egyre-másranyeri
miatt ki nem mutatható romiíLnok
de a kevésversenyrendezés
év alatt Jugoszlávia országos'
eredményekkelmult el. Molnár és Schweitzer tagtársainli már a bajnokságokat,egy
női egyes bajnokságaitlÍbzva
bajnoki helyezéseivoltak az év kimagasló eredményei. Nagyvárad,Kassa ésTátra
lett Ausztria női páros és
Melléjük és a régiversenyzők mellémost új,fiatal és haza.IJgyancsakő második
páros bajnokságábanis. Az Aschnertehetségesgárda csatlakozott, mely talán mégszebb Csehországvegyes
is találkozunk már,
is lehetővéteszi. A vezetők, Grosz család egy új teniszreménységével
eredményekelérését
Lász|ó ésBalázs Jakab,biztos, hory mindentmegteszneka
siker érdekében.
Tenisz
A,,fehér sportot''miírigen régennary szeretettelűzték
azl]TBkatonái. A komoly, versenyszerűteniszezésazUTE
egy időben indult csak meg. Az 1926. évi,
újjásziiletésével
az Aschner-Leiner pár Budapest-bajnoki3. helye után
élénk,zsongó életettalálunk min 1927-benteniszpályáinkon, éshatalmas,lelkes gárda készül itt mrírnagy
A feilett teniszpály a a Tungsramban
versenyekre'Weisz Lász|o, Kelemen Béla, Schlesinger
a családi tradíciói<lroz
Egon, Feissinger Antal, Reichard Litsz|o, Róth István, Aschner Kálmánnal, aki mindjárt
Magyarországjunior.teniszGyémántIstván, Steiner Sándor, Bálint Dusa dolgoznak híven,nagy eredménnyel'
indul. Megnyerteszakosznagy igyekezettel,nem beszélvea két legnagyobbtudású bajnokságánakelnyerésével
ésa
a Rothermere-vándordíjat
UTE-istráról,Aschner Pálról ésLeiner PálÍól' akik ebbenaz tályunk ez évbenismét
a II. helyet okkupáltuk.Nyerttink
esztendőbena férfipárosbanmár megszerzik Budapest Kertész-vándordíjban
is és itt főleg Aschner Kálmán
bajnokságát, egyesületünket egyszerre az otszÍlg vidéki bajnokságokat
legkiválóbb teniszegyesületeiközé emelve. Tudásuk és vezérkedett.
l93O-ban is folytatódtak a gyönyörű eredmények.
éskomolyságuk már
összeszokottságuk,rátermettségük
párosunk ismétmegnyerteBudapest
ilyen fiatal korban a válogatottsóryratetteőket érdemessé' Aschner-Leiner
BaumgartenMagdával eryüft a
Aschner Pál tagja volt annak a magyar válogatott bajnokságát,Aschner Pál
is megnyerte,sőt
páros
bajnokságot
csapaütak,me|y azoszüiákokellen, nary küzdelemután 8:7 nemzeti vegyes
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ugyanebbenaz évbenKehrling Béla mögött a nemzeti megvédeni,megnyerteMagyarország fedettpálya-bajnokbajnoki férfi egyes második helyétis megszerezte'igy ságát ésa Balaton-bajnokságot.A legszebbfejlődéstezen
méltántag|avolt isméta magyar D. C.-csapatnak.Az szakosztályunkbanKiss Kálmán tagtársunkérteel, aki
Aschner-Leiner piírsikerrel vett részta brüsszeli nemzet. előző évi másodosztályúszereplése:uÍén
ez évbenaz első
kÖzi bajnokságokon,utiínaVarsóban képviseltéka nemzet osztályúranglistahetedik helyéreugrott.Yégignyerteaz
színeit. BaumgartenMagda is nagy formára futott fel, összes kiziárásosversenyekets első osztál1uversenyekenis
úgyhog)'az évmajd minden itthoni női versenyéngyőzött s szép sikerrel szerepelt. Htilgyteniszezőink közül
kilföldön is nagy sikerrel képviselteMagyarországotésaz BaumgartenMagda mellett Havasi Zslzsi, ortnerné,
UTE.t.
SzemrádDudus voltak azok' akik eredményt
értekel.
De ez évlegfontosabbeseményemégsema pályrínfolyt
l933-ban hoztrrkvégreÚjpestre a teniszhegemóniát.20
le, hanemÚjpesten,az eryetlenéselső magyarfedettpálya évesegyeduralomutiínvet$ik el azt férfiasktizdelembena
Egyesiiletünk vezére|átva azt a hatalmas MAC-tól' Gabrovitz Emil megrryertea nemzeti bajnokság
létesítéséVel'
hiányt, mely a teniszsport fejlődésétgátolta, a nagy férfi-e gyes, valamint férfi-páros számát, ugyancsak
áldozatoktól sem riadva vissza, megajiíndékozta
a mawar elhódítottaBudapestférfi-egyes ésférfi-prárosbajnolcságát
teniszsportot,s legközvetlenebbül a mi teniszezőinketegy ésvégig győztes tagja volt annak a csapatunknak,mely a
gyönyörű téli hajlékkal,ahol nemcsak az edzésre,de a magyar teniszcsapat-bajnokságot
nyerte el. Kis Kálmán,
versenyzésreis alkalom adódik. Ez a fedett pálya fogja Aschner Kálmiín,Aschner Pál' Vészi
remélhetőlegkitermelni úgya magyar teniszsporürak,mint
Lász|o, Berger Gyorgy voltak a győzelem kivívásának
geit.
egyesülettinkneka jövő teniszreménysé
további részesei.BaumgartenMagda 1933-banbetegsége
Teniszszakosztiílyuntrr
l93l-ben sem maradtel mult évi miatt csupán Budapest női-egyes bajnokságáttudta
Bajnokságotugyan csak Baumgarten megvédeni,de az egyesületünkbelépettűj teniszező
teljesítményétől.
Magda tagÍársunkhozott haza, amikor a magyar nemzeti hölggyel, Tsuknéval,Tihanyinévalés Szemráddalegyütt
bajnokságotugy az egyesben,mint a párosbans Budapest megnyerte Magyarország másodosztá|ytlnói csapatbajnokságátaz egyesbenfolényesenelhódította,bebizonyít- bajnokságát.Ez az eszÍendőkülönben is igen sikeres volt,
va' hory ő a legiobbmagyarhölryteniszező. De igen szép és25 I., 18 II. és24 III. hely mutatja teruszezőirlknagysikert értel férficsapatunkis, amikor a magya\ első ízben szeníszereplését.
kiírt komoly férfi csapatbajnokság
II. helyétfoglalta el s
l934-benis tartjuktermészetesen
a hegemóniát,sőt még
MAC
csupán a
tudta őket megelőzni. Egy másik fiatal nagyobba főlényünk.Gabrovitz, Aschner Kálmán, Kiss
hölgyjátékosunkis feltűnik már: Havasi Zsuzs| aki a junior Kálmán, Aschner Pál, Elissen Rudolfból álló csapatunk
hölgy teniszbajnokságotnyerte el. De ekkor jelentkezett ismétmegtyerte a csapatbajnokságot,a szovetségidÍjban
egyesületÍinkben
a legiobb magyar fiatal teniszjátékos' pedig csapatunk:Weisz László, FehérLászló, Szöllős
Gabrovitz Emil is' aki szakosztályunliújabbmegerősödését Endre, Bonta György, Fodor Endre, YésziLász|ő' Ritscher
jelentette.Teniszszakosztályunkfényesenkiállotta a ÍLagy István' II. helyet érnekel. $ölgyteniszezőink I. osztályúpróbát, amikor a mi pályáinkon rendeztékmeg ebben az ságuk első évébenszinténmegnyertéka bajnokságot
évbenBudapest teniszbajnokságait.GyönyÖrű keretek Baumgarten,Tihanyiné,Ritscherné,Musitzné összeközött bonyolítottukle ezeketa versenyeket,amilyenekhez állításban,de hogy teljes legyen a sor, Lorántné,ortnerné,
hasonlóval az orszőgban talán egyetlen egyesület sem Szemrád, Korein Lici a női szÖvetségi
díjatis hazahozták.
szoIgálhat.
Gabrovitz ebbenaz évbenmár folényestudássalnyeftemeg
Iry jutottunke| az |932. évhez,melybenGabrovitz tag- MagyarországnemzetiésBudapestférfi-eryesbajnokságait
trársunka Kehrling melletti legjobb magyaÍjátékossánőtte és5 kiilfoldi sikeresszereplésén
kívül 4 egyébI., 2 II. és3
ki magát ésígy állandó meghívottjavolt a kiilföldi nagy III' helyet nyert ésemellettimmár másodízbenhazahoztaa
versenyeknek.Melleffe BaumgartenMagda ésLeiner Pál Kormányzó Úr Órometto sőga át|ta|',GÖdöllőbajnokságiíra''
szerepeltektöbbszÖr válogatotterytittesekbenés mindig alapítottgyonyörií aranyserleg vándordíjat.Mindent
kiválóan állották meg helyüket. Rajtuk kívtil főleg fuchner osszevetve,teniszszakosztályunk3 csapatbajnokságot,
2
Pál, Kiss Kálmán, Aschner Kálmán' Weisz László, Vészi egyénibajnokságot'13 I., 6 II. és29 III.helyetnyertebben
Lász|ó ésSzöllős Endre tagtársainkszereztekgyőzelmeket, az évben,mely valóban egyetlen szezon alatt hallatlanul
helyezéseket
eryesülettinknek.Ebben az évbenaz összes nagy teljesítmény.
Teniszszakosztályunknagysikerű tíz
magyarteniszezők között Gabrovitz Emil nyerte a legtöbb esztendejét
ugyanazonáidozatkész,odaadó férfiakvezették
versenytésnyújtouaa legszebbteljesíilnényt.
Nemzetközi végig.Elnökünk, Aschner Lipót, a teniszsportlegfőbb
éppenúgy,mint bajnoknőnk,Baumgarten propagálója ésúzője,aki valóban mindent megtettezérta
szerepléseiről,
Magda ilyen szerepléséről
már megemlékezttink.
Utóbbi szakosÍályért.Mellette Leiner Ferenc' Leiner Pál, Aschner
tagtiírsnőnk'bár a maryar bajnokságotez évbennem tudta Pál, Fodor Endre' dr. Huszár Zo|tán. Dömötör István és
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mé|tő7,9 mp.es időve|. AZ L93I. év azuténismétfolfelé
íveléstmutat pályánkon. Hegedüs József már teuesen
megéretta válogatottsága ésminden nemzetkoziválogatou
résztvesz,melyekenmindig a leg|obbakközÓtt
mérkőzésen
Torna
szerepel és egy alkalommal kényszerűtár'olmaradásaa
került. Mint
A klasszikus torna, mely minden sport őse ésalapja, a magyar.olaszválogatott verseny elvesztésébe
közül való, a válogatott
mi egyesületiinkalapítóielőtt is mint a sportoksporfjaállt. az ország első négy tornősza
a római nemzetkori
résztvett
kívül
jegyébenbontottaki a Íiatalság mérkőzéseken
AZ UTE is a tornaűzésének
is ésa magyarcsapate91,ikIegeredmétesti nevelésénekzősz|őjÍtt.Egyestiletünkbenazután tornaversenyen
volt.
tagla
egészideje a|attew percre sem harytuk ki a nyesebb
mííködésíink
Az I93Z-es év teljesen az olimpiai esztendő előkésziitorna űzésétés bár voltak tornaszakosztályunkéletében
és leteivel telt el és szo|gá|atábaállította az egésztornáSzryengébbperiódusok is' a tornát mindig nagJ szeretettel
voltak, s így szakosztályi
odaadássalműveltÍik.A háborúelőtt azonban,főleg a társadalmat.Versenyekalig
rendszerestorna nyomán. eredményekró|'az olimpiászon nagyszerűenszereplő
meghonosított
kozépiskolákban
kívül, alig beszélhetünk.
ismétvisszakapta azt a poziciót, amely szépségénél'Hegedüs József eredményén
szereplő
Hegedüstag|avolt a Los Angelesbendicsőségesen
génél
éstradíciójánál fo gva megilleti.
sportszeríísé
legnagyobb
a
mindenüft
L926-27 -ben lovag Gerhauser Sándor szakosztály. tornászválogatoffnakésmunkáját
eredményekkisérték.Résztvett
vezető munkájánaknyomán már körülbelül 50 fiú és30 elismerésés legszebb
minden nemzetközi mérkő.
válogatott
nemzeti
leany dolgozik Zsigmond Géza testnevelésitanár vezetése ezenkívii{a
amelyekközül legszebbsikereitFranlfurtban érteel,
zésén,
mellettésBékéssyGyőző, a kivóló tornász.olimpikonkörül 'hatalmas
nemzetközi mezőnyt hagyvamagamögött.
kialakul a jól dolgozó szaliosztály,meiynek legiobb ver- ,
ismétmeginditottaazelőző évben
Az L933.asévazutiínr
senyzői Kende Rezső' Kiss Kálmán, Ritter Frigyes.
munkát.
HegedüsJózsef ésKovess Zsigmondvoltak.Nagyszeníen kissétulzottan csak a válogatottakrabazirozott
amelynek
munka,
egyesületi
az
sikertilt dísztornáttartottak,s Kende Rezső és Hegedűs .,Nagyobberővel indul
hogy az összesen hat magyaregyénibajnokság
József tagÍársainkaz olimpiai keretbeis bekerültek. L9z8. eredménye,
kettőt (nyírjtónés lovon), Barta
ban tovább folyik a szépmunka és ebben az évbena kozül Hegedüs József
tehát
ésFrancia István a fiiggeszkedésben,
az UTE csapata Ferenc a gyrírtín
nyújtónrendezettcsapatbajnokságokban
csapatDe
a
haza.
hoztak
Hunyadi, Szemler, Kende' Barta, Hegedüs és Rácz osszesennégybajnokságot
felmutatni, és
a respektábilismásodik helyet érteel' sőt versenyekbenmégnem tudtrrnkeredményt
összeállít'ásban
kellett fektetnünk a fősúlyt. Ezen
csapatunklegjobbtagja,Kende Rezső' mint a nemzetrepre- így a tomegnevelésre
már a legkÖzelebbiévben
zentőnsaazamsterdamiolimpiászon is résztvett.Az egyéni elhatározásésmunka eredménye
mutatja a sikert. 1934-ben
bajnokságokbanugyanabbanaz évbenKende Rezső mindennélmeggyőzőbben
vezetése
nyolcas csapatunliugyanis Erődy Béla tornatanií'r
tagtársunka harmadikhelyet érteel.
dlyan
csapatbajnokságot
A kővetkező évbenis tartottukmegszerzettpozíciódiat: éskeze alatt mégryertea II. oszt.
is
között
csapatok
I.
oszt.
még
ru'
isméta második lrelyenkötöttiin} ki. nívós munkával, amely
a csapatbajnokságban
Reich,
Hurton' Dávid, Szabados,
Ez évbenmár Erődy, Hunyadi, Barta, Rehák' Hegedüs, ritkaság.Hegedüs' Barta,
.Szemler
csapat tagjai, akiknek munkája
a
Irzl
voltak
és
aZ ewéni
Riícz ésKende csapattalértiinkel lrelyezéseket,
ki.
érdemelte
elismerését
bajnokságokbanpedig Kende Rezső egytized ponttal minden szakértőlegteljesebb
Gerhauser Sándor vezetik a
szorultcsak a 4. lrelyre.Ésmár feltíínikez évbena későbbi Diamant Jenő és lovag
mellett és a tornászoknak
bajnok' Francia István is, aki a fiiggeszliedő bajnokságban szakosztályt a kitűnő trainer
hogy mar kétcsapatravaló első
harmadiklett. A válogatottkeretnokebbenaz évbenKende, olyan tömegétképezikki,
is
rendelkezünk.
klasszisútornásszal
Ráez ésHegediisvoltak tagjai.
periódust
AZ 1930. év sajnos tornánkbangyengeségi
Turistaság
legiobb tornászunknakésa
jelent. Ennek oka kétségkívtil
szakosztály egyik legrégibbés legnépszerűbbtagjának,
és versenyzésrenem a|apozott
Kende Rezsőnek elvesztésevolt' akit életkorülményei A turistaságnemes
A csapat- sportját néhány évvel a háború után Szücs János
ozásrakényszerítettek.
egyesületiinkbőlvaló e|tétv
ésdr. SommerLász|o indítourák
bajnokságokbannem is sikerült pozíciónkatmegvédel- iniciatívájáraWeisz Sándor
akik Ács Endrével,Süss Istviánnal,
mezni, Hegedüs azonban ismételhódítottaaz UTE.nak a meg egyesületÍinlrben'
Riess Sándorral és a Grossmánntavaly mégKende által okkupált bajnoki helyezéstés GéberHermannal,
együtt már dicséretreméltó turistamunkát
Francia István ebben az évbenmár megnyeria függesz. "fivér.el,*el
'végeztek.
kedésbajnokságátnemzetközi viszonylatbanis figyelemre

Izsák János tréner dolgoztak fáradhatatlanu| az
eredményekért.
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1'928-banturistáink mind jobban gyarapodó társasága nevelttinkmagunknak,me|y az európai klasszisúúszásban
miár86 egynaposturátésegy 14 napostiroli turátrendezett. ésa világklasszisúmagyar vízipó|obanis a legelső helyet
Ebben az esztendőbenrendeztemeg a szakosztály nagy foglalja el. Hallatlanul nagy munka,az eredmények,
ésazok
monstre.kiriíndulásót
Maryarkútra,amelyenkörülbel{il 300 elérőinekmegbecsülése,azoknak minden irányban való
UTE-ista vett részt.
gondozása,a vezetők kitartásaéspillanatig sem lankadó
I929-benGrottó Ödon ésSclrwartzBéla is bekapcsoló. sportszeretetehozta össze és tartja meg egyesületünk
dik a turistamunkába,sőt ez esztendőbenmiírmegalaliítják úszószakosztályrínak
mai nívóját.
siosáályunkat is, amely azuttn későbbifejlődésesorán
jőval
Igaz, már
a háboruelőtt megindulta munka,amely
Önállósítottamagőt. A turisták ez évbenis igen sok turát azUTE mai nagy úszószakoszÍá|yának
alapjaitmegvetette.
vezettek,de na5' súlythelyeztek a társadalmiéletfejlesz. 19Il-ben építette
meg Szücs János az első uszodáta
is, <isszejöveteleket
tésére
éstáncestélyeket
rendezve.
Népszigetmellett és azota az évekhosszúsorán át jó
A kővetkező esztendőkbenazutin szakosztályvezetőink néhányuszodát építetttink
meg a magunk szerénykeretei
munkája arra irányult' hogy a szakosztály viírosunkminél között, amelyekbenmiírmegindulhatottaz a lassúés,talan
több kiválóságát sorolj tagjai kozé ésezen törekvésük úttorőnekmondhatóúszóélet,amelyneklegfőbb mozgatőja
dicséretessikerreljárt. Mindig nagyobbés nagyobb Szücs Jiínosvolt.
társaságjőrta a hegyeketésegy esztendőalatt már jóval
Természetesen
az iszok.és vízipólósok sportbeliés
felül volt százon a lila-fehérturistiíliáltal rendezettturák játékbelitudása nem volt méga mai mértékkel
mérhető
sz{tma.Ebben az évbenindult meg egyesületünkbena komoly tudás és csak l924l25-benindult meg ténylegesen
is.
turaevezés
az az épitómunka, amely a már jó néhányéwel ezelőtt
193l-ben turistáinkmegalapoztákdr. RottenbergBéla elhelyezettalaponfelépítette
azUTE mai úszó-ésvízipólóvezetésével,,Pesti
asztalukat''éskiriíndulócsoportjaiknakszakosztályát. Y ízipó|o csapatunk 1924-ben megnyeri a
át|agaaz eddigi8-10-rőll8.20.ra emelkedett.
másodosztályúbajnokságotaZ MTK ésa BEAC e|őtt, a
Ács Endre, Diamant Jenő, GéberHermann,Meider következő csapattal:Wilheim, Braun, Kaufmann, Klein
Béla,Hádl Lász|o vettekrésztnary szeretettelaz egyesületi Árpád, Lősz|o, Engel I., II. és III. és nagy szerényen
munkában,ők vezettéka legtöbb turát, de a szakosztály jelennek meg az első osztályúmezőnyben.1925-ben
főmozgatója Schwartz Béla, az agilis szakoszta|yvezető ugyanez a csapat az e|ső osztály hetes mezőnyébena
volt.
hatodik helyen végzett,egyetlen csapatotutasitva maga
L93Z-ben kapcsolódik be intenzíven turista- mÖgé,a MAFC.ot, de azértaz e|ső osztálybanmaradást
szakosztályunkvezetésébe
dr. SzékelyGyörgy, akinek biztosítva.Ebben az esztendőbenrendezi KisZoltán és
munkája nyomán a szakosztály úgy sportbeli, mint Tichy az első gyerekversenyeket,
azUTE 50 méteres
társadalmiszempontbóltovábbi, mégnagyobbvirágzásnak uszodájában.Kimmerling (a későbbigyorskorcso|yázoindult. A turistaszakosztály gőrdája nagy szeretettel bajnok)ésHaraszti (a későbbinagyszeraevezős),Kraut,
dolgozik vasárnapról vasárnapra,barangolnaka budai, Szeszle1 Hiindler,Hild (a későbbimellúszó.rekor
der).az
pilisi ésbörzsönyi heryek között' de távolabbi túrákatis elsők, akik ezekben a küzdelmes versenyekbenmutatjiik
vezetneka Gerecse,a Mátra ésa Btiktrihegységeibe'
meg tehetségüket
ésbátranmondhatjuk'hogy ezek voltak a
1933-bantovábbi értékes
taggal gyarapszikszakosz- íeltörő UTE első tehetséges
versenyzői.
tályuntr<'
dr. simkó Gyula személyében.
aki főleg a nagy,
De már ebbenaz évbenmegjelenikaz uszodábanegy
gyakran külföldre vezeÍő túrák szervezésében
tÍintetteki piros arcú,éleshangu szimpatikus ryerek' aki kora reggel
magát.
megy be a vizbe, délbenéppenhogy kerékpiírra
ül. hogy
1934.ben.iséppenilyen tarkaésmozgalmasturistáink ebédelnimehessenhaza, aztin megint visszajön éskéső
élete,akik nag' lelkesedésselésszereteffeláldoznalrnemes estig van a vízbenanélkül,hogy csak egy pillanatrais
spor{uknak.
kiülne az uszoda partjtra.Ésa vízbensztinetnélkiiljátszik,
mozog,úszik,pólózik' a nagyok mozdulataitlesi, labdát
Uszás ésvizipó|.Íl
Talán nincs egyesület,amelynekakármelyik szakosztálya rÖvid idő alatt annyi dicsőségetértvo|nael, mint a mi
úszószakosztályunk.És nincs mégegy olyan sport.
egyesület,amely ezt a hegemóniát,rövid idő alatt elért
nagyszeriÍeredményeket
ésa megszerzettpozíciót annyi
ideig olyan bevehetetlenülbirtokolta volna. 8-10 esztendő
alatt olyan úszószakosztá|yt'olyan vízipólós gárdát
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kisebb ember, mint
szed, ha a nagyok egykapuznakés mégugyanebbenaz Máthén és Tichyn kívül nem
foglalkozik
a kicsikkel,
évbenugyanerről a gyerekről riportok jelennek meg a tiszteletbelielniktiLnk,Szücs János
készülve.
főváros sport- ésnapilapjaiban,hogy megiott a magyar a jövő bajnokságokés rekordok elérésére
s.őta
hölgyúszónk,
legfőbb
a
ekkor
a csonkalábúHalassy olivér, aki Gombos Magda
úszósportújreménysége'
már helyezettjeis' de Viímos Márta
életeelső komoly nary versenyén,a folyambajnokságban mellúszóbajnokságnak
jogosít.Hild ebben az
reményekre
is
szép
Ilonka
Veréb
és
gszorította
a
olyan küzdelemre késztetteés annyira me
időben mar mutogatjaoroszliínrkörmeitésa vízipólósok is
verhetetlenésextraklasszisnakhitt PtíhokIstviínt'
a
Ésa kivetkezó l926-os évben,amikor már Kis Zo|tánt, úgyjátszanak,hogy a szakértőmiírkiolvasha{a belőlük
kapia
csapat
Körössy
Jenő
jovő
nagy vízipólómestereit.
a vezetőt, a Magyar Úszó Szovetségtisztikarában látjuk,
Németh,Halassy, Lilsz|ó, Szigeti a Ítígóllövő-mestiínya'
ei
helyezettj
ek
szóverseny
mind gyakrabbantalálkozunk ú
tréningentönkre
kozött az UTE-isták neveivel. A legkiválóbb versenyző, terek ésWilhelrn a kapus, akit egy-egv
az ötödik helyen
Halassy olivér L926-banmi{rmaga mögé utasítjaPiíhokot bombáznak.A pólózók ebben az évben
pedi g az N SC és
ésa folyambajnokságmegnyerésemellett az 1500 méteres végeznek, az íszits munka.statisztkájában
magyat gyorsúszó-bajnokságbirtokosa is lesz. A MTK mögött már a harmadikhelyenvagyunk.
A kovetkező év is a kezdethezhasonló, nagy tempójú
folyambajnokságbancsapatotis indítottunk,amely így első
ngyanazok az emberek
startjiíraa csapatversenyharmadikhelyétérteel. Ebben az jar.rrlástmutatja.Tulajdonképpen
esztendőben,a gérdaalig
évben vannak Magyarorszígon az úszó Európa- arattiáka sikereket,mlnt az elműt
emberekoly fiatalok még,
bajnokságok, melynek nyomán az űszils hallatlanul szaporodik.De a nagy klasszisú
eredményei hogy nem lehet gondunk mégjövő, hosszúesztendőkre
népszenilesz. BiáranyésArne Borg nagyszeríí
esztendőbenelső 800
ésa nagyszeriíúszócsatákegészsereg emberthódítottak sem. Halassy megnyeri ebben az
1500 méteresbajnokmeg az úszásnak.Az Európa-bajnokságoknagyszerű méteresmagyarbajnokságátés az
rutinos
ússzaki az a|ig egy évesversenymúltra ságban,ami ilyen távon a világon egyedülálló, a
atmoszférájában
e|
zőjév
verseny
visszatekintőHalassy olivér minden idők legnagyobb FehérIl-vel, a,,I ít*zapátiÖsszetartáS''
holwersenybenvégez.A bajúszójaArne Borg és a németBerges mögött az l500 kolosszális küzdelem után,
rendelt újraúszástazutőn Halassy,
méteresgyorsúszásmagyar rekordját, s a nagy konku- nokság eldÖntésére
bebizonyítva,hogy szívévelésenergiájávaltalán egyedül.
renciában4-ik lesz.
bajnok, országos
A következő idők állandó javulás jeleit mutatják. álló magyar versenyző, mint magyar
gyorsúszás
rekordja
méteres
Halassy olivér I927.ben megvédi1500 méteresmagyar rekorddalnyeri. De az 1000
sőt
idejével,
mp-es
I4.23,z
meg
dönti
bajnokságát,majd az |927.es Európa-bajnokságok1500 sem áll soká. Halassy
gyóz. Uj néwel találkométeres futamában, minden idők legnagyobb és a folyambajnokságbanis Halassy
nevével,a későbbi
Mihály
Bozsi
is,
helyen
második
legizgalmasabbversenyén,irmelybennem kevesebb' mint zunk a
pólóssal ésminden versenybenésméregy világrekord ésöt országosrekord lett a múlté,meg- népszerűválogatott
UTE-istával.
éslegszerényebb
javítjaa mawat rekordot,de mégígy is csak 5-ik lesz. A kőzésenlegmegbízhatóbb
első
folyambajnokság
Már csapatunkis megnyeri a
folyambajnokságbanmásodik lesz, de a kétkm-es Balatonhelyét,sőt már a nők is jelentkeznek,mégpedig rögtön. elég
bajnokságbannary fölénnyel első.
A folyambajnoki
Itt külön kell beszélnünlrarról a nagy népszerűségről, energikusan,mert ők is elsők lesznek.
egy csapattagjai a következők voltak: férfiak:Halassy, Bozsi,
amely ezt a fiút körülvette. Szerényen,tréningjeiben
doigozva Haraszti, Németh és Kormuth; hölgyek: Gombos,
pillanaÍa nem lankadva,mindig a legpontosabban
is elöl a lila.
ésnépszerűségét. Hoffrnann,Kaufmann.A kötött úszónemekben
érteel vitézHalassy olivér eredményeit
e|ső, azotamár sokkal
Ebben az esztendőbenmár uraljuk a hosszri távú fehérdresszésHild Lisz|o megrryeri
sőt ez az
mellúszó-bajnokságát,
versenyeket.Halassy olivér mellett új' kitíínőtagtiírsunk ryarapodott200 méteres
a l00 méteresmellúszás
NémethJános és az azotakiilfoldre szakadt Máté László eklior mégegészenfiatal ryerek
A Budapestkerületi
lesz.
annakaz UTE.csapaírak tagjai, akiknek legnagyobbtette bajnokságábanis második
szerepeltekúszóink. Halassy
az e|ső UTE csapatbajnokság,a 3-as Balaton-bajnokság bajnokságbanis szépen
úszást,Hild második lett
méteres
volt. De amellett,hogy minden hosszútávú megnyerteaz 500 és1000
megnyerése
a
ésmindegyikversenynekgyőztesei, a 2OO méteresmellúszásban,Kovács harmadik
versenyenrésztvesznek
méteres
100
a
második
Magda
vary helyezettjeilesznek,NémethnekésHalassynakmaradt műug1ásbanés Gombos
vízipólósok sem pihennek.
mégideje arra, hory vizipó|ozzanak. Máté Lísz|o pedig az holgy-mellúszásban.De a
ez a sport Újpesten. a
i{úságotveszi kezébeésoktatja őket nagy odaadássalés Hatalmasan népszerűvév6|1k
amelyekkeltovábbi elismeréstérdemel. vízipólósokat ugy ismerik, mint a legnépszerűbb
olyan eredménnyel,
v égigmég tréningjeiketis,
Ebben az évbenmár Kárpáti Nándor a tréner'aki nagy futballistiákat,tÖmegek nézlk
János, a
hozza fel versenyzőinketés aki mellett amelyekenHalassy olivéren kívtil Németh
eredményekre
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boszorkiányosan
biztos éserős góllövő vezérkedik.Es miír differencialegkisebbntiánsza,a második helyre szorultunk.
ebbenaz esztendőbena fiúknyolc pontot szeÍezve,a kilenc Halassy ésNémethformríjuktetőpontjánvannak és ők
pontpsésa tízpontosIII' ker. TVE mögött harmadikhelyen ketten a válogatott mérkőzések góljainak majd
voltak. Ebben az évbennyertük meg először és azóta hiíromneryedrészétdobjrík.A maryar vizipo|o sport egyik
minden esztendőbenaz ,űszómunka-statisztikaelső helyét |egemlékezetesebb
győzelme fiíződik ez évaugusztusában
a
éselőször nyeri meg vízipólócsapatunka Rudas-uszoda Cs ászár-fürdőben megtartott Kl ebel sberg-kupa mérkőzé
hallatlanul izga|mas atmoszférájábanaz ötos csapatok sekhez.Ezen mérkőzések
magyar hőse a mi Németh
ftszérekiírt téli uzipő|ő l.'upát.Nagy eseménye
mégennek Jánosunkvolt, aki a magyaÍcsapatáltal dobottösszesén40
az esztendőnekvitéz Halassy olivér Amsterdambanelért gólbil egymaga |9-et lőtt. Ha mégmegemlítjtikazt, hogy
olimpiai helyezése,amelyet mint a magyar válogatott az év nagyszeriímunkája során Halassy és Németh
vízipólócsapattagjaértel.
nemzetközi v izipő|ó sikerei mellett, llalassy nagyszeríi
Az I929-es esztendő osak tovább viszi az IJTE nemzetközi győze|mei és Hildnek az o|asz és osztrák
ttszószakosztálytínak
dicsőséges útját. Minden VersenyenaZ válogatottúszók felett aratott győze|meia legszebb
UTE-isták tömegei indulnak. Kárpáti Nándor ugyancsak sikereketeiedményezték
egyesületünknek,csupán a
nehéznrunlrával tanítjaőket. Legjobb versenyző Halassy vezetők neveinek felsorolásával emelünk, nagy
olivér, akinek ez az esztendeje.úgy látszik, hogy egy munkájukhozegyá|ta|ánfel nem éró,de talán őket nemcsak
úszókarriernek
már-már beteljesülése.
Egy év' illetőleg hogy kielégítő,de szerénységiiket
ismerve számulaa talán
négyhónap alatt' mert hiszen ennyi az iszószezon ideje' 4 terhesemléket'Fuchs Gyorgy volt ezekbenaz időkben a
országos bajnokságot,2 Budapest-bajnokságotszerzettés szakosztályelnöke' Tichy Henrik, Somló SiíndorésKörösi
12 magyarrekordotjavítottmeg, minden vízipóló klub. Jenő dolgoztak Kárpáti Niindor trénerrel'Kis Zoltán melmeccsen játszottésa maryar válogatottvízipólócsapatnak lett, akinek a legnagyobbérdemevan az úszószakosaály
állandó tagja volt. Hild László is megvédtea magyar 200 létrehozásában
ésnaggyáfejlesztésében.
Ennek az évneka
méteresmellúszóbajnokságot,
sőt a Budapest-bajnokságotvégénkapcsolódik be, a szakosztá|ydíszelnokségét
is elhódítottaezen a távon. Es eklior kertil egyesületiinkbe elvállalva' újpestibáró Wolfner András, akiben a szakoszelőszor a 100 méteresátúszásBudapest-bajnoksága
is tály és az egyesületolyan nemes gondolkozású,olyan
Ulrich Jiínosrévén,akiben minden kellék rnegvolt ahhoz, jószívríés érdeklődő támaszt nyert' aki ennek a szakoszhory startjánakmegfelelő nagy eredményeket
érhessenel. tálynatritovábbi fejlődését
egyedül is képesbiztosítani.
Sajnos,őt életkörülményeitovábbi fejlődésében
megAz l930.as év ismétcsak az eredményeknek,
a sikerekgátolták.Az ifiúságihátuszóbajnokságis hozzánk került nek szinte mérhetetlen
halmozásavolt. A vízipóló.bajnokBródy Ferenc révén,aki egészenrövid előkészületután ság első, azóta sem kiengedettdicsőségea iegnagyobb
jutott el a büszke cimhez. A bajnokok ésnagy versenyek torténelmitény,az úszószakosztáIynak
l 930.as történeté.
győzteseimellett a reményteljes
fiatalok egészseregeáll' A ben. A ffiagyaÍvizipo|ó.bajnokság elnyerése,amely
hölgyek köziil ebbenaz évbenis GombosMagdavolt a-leg. kétségtelen
a világ összes vízipóló-bajnöksá,gai
közül a
eredményesebb
versenyző' de Weinstein Ilona, Komáromi legnehezebb,
nagyszenífejlődés,évenként
egy-egyhellyel
Erzsébetés Hoffmann Ilona is nem egyszer szereztek való előbbre jutás eredményevolt. Hatalmas gárda játssza
dicsőségetaz IJTE színeinek.Bozsi ebbenaz évbenmár már ebben az évbena vizipő|ót az'UTE.uszodában, úgy,
három bajnoki hely ezéstérel. mint ahogy fufter Fri$les is hogy i{úsági csapatunka bajnokságmásodik ésmásodik
bajnokihelyezéstérel a műugrásban.Ése|őször tiínikfel csapatunka harmadikhelyet verekedteki magának.Minden
versenyekenSzabadosLőszlo, a későbbi200-asválogatott. 'emberhihetetlenambícióvaléssportszeretettel
dolgozottés
mindjárt az elsők között, már ebben az időben sejtetve nemcsak a bajnokság'i{úsági és szövetségidíj, bajnoki
eljövendő nagy klasszisát' A szakosztály nrunkájának helyezésekelnyerésével,
hanem a Komjádi-díjnakésa dr.
mindendicséreténél
tÖbbetbeszélaz a néhiínyszám' amely Homonnay.féleserlegnekelnyerésével
bizonyítouák,hogy
az e|érteredménygket
van hivatva tolmácsolni' Nyert ez a nemcsaka magyar'hanem a külföldi vízipólócsapatok
szakosztályegy évalatt 6 magyarbajnokságot,4 Budapest- között is a legelső klasszis vagyunk.Az úszók l2.magyar
bajnokságot,6 bajnoki helyezést.66 első' 49 második és58 bajnokságkÖzül nem kevesebb,mint nyolcat hoztakhaza
harmadik díjat ésolyan fölénnyel nyerttik meg a munka- Újpestre, hazahoztők a Las-Torres vándordíját s 8
statiszfikaelső helyét,hogy mígnekiintri1166pontunkvolt' Budapest-bajnokságkozül hatot nyertek meg. A
a másodiknakcsupán 760 jutott. A vízipólósok azonban bajnokságokmellett ll2 első, 80 második és77 harmadik
megirigyelték
az úszók dicsőségét
ésegy évben'amellett, helyet vívottki magánakez a gfuda.Vitéz Halassy olivér
hogy a magyar kupát megnyerték'a magyar bajnokság egy esztendőalatta 400, 800,l500 ésa folyambajnokságot
erkölcsi győzteseiis lettek' Sajnos azonbana valóságban nyertemeg, Hild László 100 és200 méteres
mellúszásban
egy adott góllal rosszabbgólaránnyal.arni a gólarány- lett bajnok, egy új, fiatal úszónk,Nagy Károly a 100

).).

iljpesti Helytör1énetiErtesítő

1998.január

győzte le a franciiákbüszkeségét,
a naw
métereshátúszás bajnoksiigát hozza haza. - De megfeszítéséve|
megryer|rik a folyambajnoki egyéniés csapatversenytis, Tanist' s az olaszok kiválóságait Costolit ésPerentint.De a
tobbiek sem hagyták magukat Párizsban. NémethJános
Hildvalaminta 3x100 méteresveryes stafétabajnokságot
Nagy-Szabados tagtársaink révén 3.38'8 mp-es egyik legfőbb részesevolt a magyaÍvizipő|ó-győze|em
rekordidővel.Bródy Ferenc megvédtea 100 méteres kivívásának, aki mellett Barta Istviínés Bozsi Mihály is
ifiúságihátuszóbajnokságotéstovábbi bajnoki helyezést tagjai voltak a diadalmas vízipólócsapatnak, az oriási
értekel: Bozsi, futter, Kovács, Szabados,Halassy, Jakab, fejlődésen keresztülment Szabados László eddigi
messze tulsziírnyalvaaz Európa-bajnok4x200
Cryóji Miklós ésKovács György' A Budapest-bajnokságok eredményeit
Halassy, az 500 és 1000 méteresversenyben, méteresstafétalegiobb idejételérttagja lett. Nagy Károly,
dicsőségét
erősen visszavetettformájában,a 100
Hild a 400 méteresmellúszásban,Ulrich János a I00 akit pedig betegsége
métereshátuszásban,Kovács Ferenc a műugrásbanés métereshátuszásbanEurópa-bajnokiharmadikhelyezéstért
Halassy-Bozsi-Jakab összeállításúcsapatunka 3x1000 el. Vízipólócsapatunk idehaza is meg tudta vddeni
méterescsapatversenybennyerte el. De ha így felsoroltuk elsőségét,másodszor nyertük akkor a bajnokságot
az iszőeredményeketés annak elérőit' soroljuk fel a ponfveszteségnélkiil, sőt elértecsapatunk a példanélkiil
pólócsapatotis, amely a bajnokságésdíjak elnyerésével álló bravúrt,hogy a pólóbajnoksagmellett a Magyar Kupát
mutatta be tudását ésambícióját: Barta' Wagner, Barna, is Újpestre hozüa.A válogatottakmellett Barna, Kaufmarur,
Kövess, Halassy' Lász|ó, Németh,Bozsi voltak a csapat Vágó és Lősz|ó Miklós játszottak szépsikerre|. De az
is elsők
szezont i{írságibajnokságotis megryertiik,az újonc-díjban
tagjai, akik amellett,hogy ezt a naryteljesítményű
második
kertilttink
a
szövetség-díjban
letttink
és
csupiín
a
sőt Halassy ésNémethminden válogatott
végigjátszottiák,
mérkőzésenis szerepelt,Iczkovits fumin főpénzti{rosunk helyre. Az ilszók kÖzül Halassy hríromegyénibajnokságot
németturát is bonyolítottakle, nyert, Hild kettőt, folyamcsapatunk is első lett a
hétmérkőzéses
vezetésével
az első hÖlgybajnokságotis
a|att I07 gólt lőttek ellenfeleikhálójába' bajnokságbanésmegrryert.rik
mely hétmérkőzés
átlagos 15 gólos győzelmetjelent. Egy Szász Magda révén'a 200 méteresmellúszásban.A 8
ami mérkőzésenként
prágai ésegy bécsikirándulásrais maradtidő, itt nemcsalia budapestibajnokságköztil isméthatot hoztunkhaza, Gyóji
Kovács Györry pedig
csapatokat,de méga bírák nyomását is legyőzték.De nem a 800 méteresi{úságigyorsúszásban,
lett bajnok. Sőt az
hátúszásban
áll meg a lendület és 193l-ben mégpéldátlanabbmagassá- a l00 méteresi{úsági
először kiírt összetett Baláton.távúszáselső helyétis
gokban|engaz UTE úszósportjánaklobogója'
Úszóink éspólózóink apórizsi Európa.bajnokságokról5 ne.kiinkhódítottael JakabJános.
Az olimpiász idejében,ha lehet,növeltékúszóinkeddigi
Európ a-bajnokságot és ery harmadik hely ezést hoztak haza
Amellett, hogy vitézHalassy olivér,Németh
dicsőségeiket'
és
eddig
ésrészeseivoltak amagyaÍtudás a magyarakarat
ezutánpéldanélküli diadalának' amelyet Franciaország János, Barta István és Bozsi Mihály az olimpiai győzők
fővárosában, az egészvilág szeme előtt ésfigyelmével klasszikus babérkoszorújávalés Szabados Lász|ő az
térthaza,volt időnk arra is,
vívtakki. A mi fiaink, Halassy,Németh,Szabados,Bozsi, olimpiai helyezésdicsőségével
Barta és Nagy Károly voltak ennek a nagy magyar hogy itthon és külföldön más gyönyörű eredményeket
diadalnak legfőbb részesei.Vissza kell emlékezniinkaz érjiinkel.
az
I932.ben megnyerttik,a vízipő|ó.ba1nokságme||eÍÍ,
emberekkönnyes boldogságára,amikor a mi fiúnk,Halassy
amagyaÍ
díjakat,
vzipő|ő
és
elérhető
vizipó|őrakiírt
összes
párizsi
Európa.
olivér azt abizonyos 1500 méteres
bajnokságot szerezte meg 5 mérkőzésfáradtságával kupát, az i{úsági bajnokságot,a szovetségidijat és az
is. Változás csupán ery van a csapatban,hogy
tul egy gyilkoló 1500 métereselőfutamon,már újonc-díjat
testében,
egy Európa-bajnoki éremmelbirtokában, Európa legiobb Kusinszky György az új kapus, eZ a fiaÍ,a|,kitiínő
hosszútávúszóiellen, hogy energiájának, lelkierejének, sportolónk, akiről szinténmég majd sokat hallhatunk.
UTE-ista szívénekteljes kihaszná|ásőva|, a magyar Ebben az időben 5x7, vagyis 35, tartalékkalegyüttkerek 40
úszósportnak minden idők egyik legnagyobb és olyan vízipóló-játékosavolt az egyesületnek,.akik
sikerétarassale. Megnyerteaz 1500 kategóriájukban a le gjobbaknak bizonyultak. Hatalmas
legdicsőségesebb
méteresEurópa-bajnokságot,életelegjobb idejéttiszva ki munka,a tömegnevelésnek'ajövőről való gondoskodásnak,
a leglagyszeriibb
éstáv közben az összes hosszútávúmagyar rekordokat a szisztematikus előkészítésnek
megjavítja.Az ő foőzelme aratta Pesten a legnagyobb bizonyítékaez. Mőt teljesen magunkhozhódítottuka
szimpátiát, ennek a nem vfut győze|emnekörültek ryorsúszóhegemóniát,mikor előszÖr megrryerttika 4x200
legjobban az emberek és a tourellesi Stadion sok ezer méteresgyorsúszásbajnokságátis. De megnyertükaz
francia nézőjeis önfeledten tinrnepelteezt a nem is eryenlő úsásban az összes többi csapatbajnokságotis. Halassy és
Gyóji és Jakab egy.egy bajnokságothozott
fegyverekkelktizdő bajnokot,aki 300 méteresöldöklő finis Hild két-két,
után fej-fej mellett küzdve, lelkierejének legvégső Újpesne. Éselőször tíÍnikfel egy egészenfiatal kislrányaz
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ifiúsági versenyekmezőnyében,aki aztán végignyeri sikereit,akik mellett,mint a szakosaály tudásbanharmadik
mindenversenyét,
Biró Ági, aki a l00 méteresifiúsági legjobbhölryúszója, WeinsteinIlona is szépsikereketérel.
egyénibajnokságotis haza hozza. Szász Magda uwanez Ezek voltak ennek az évnekbelföldi sikerei. Külföldön
évbennem nyert bajnokságot,de a válogatottságdicsőségét mindjárt a szezon elejénBozsi, mint a magJar válogatott
megszerezte.
Úszóink ez évbenösszesen l19 első, 86 utánpótlás válogatott csapatnak kapitánya résztvesza
m á s o d i k é s 8 1 h a r m a d i k h e l y e t é r t e k e l é s a dicsőségesnémetországivízipóló tűrőn, a Budapestpontstatisztikábanévekóta elfoglalt első helyüket 2300 Magdeburgmérkőzésen
Halassy,Németh,Bozsi ésdr.
pontos olyan teljesítménnyel
értékel, hogy a kétutánuk Herendi voltak a szereplők ésegybendiadalmasUTE-istiík,
következő egyleürekösszevévesem volt annyi' Egy évalatt az év minden reprezentatívvízipóló.mérkőzésén
Halassy,
nem kevesebb,mint a Las-Torres-,Balaton-,Flerendi-, NémethésBozsi voltak a győze|emlegfőbb részesei,de a
Komjádi-' Karkas-, Hangya-, Honvédelmiminiszter-' legnagyobberedményt,az Eutópa-Magy arorczágközötti
Germania-,báró Wolfner-, Diana-, báró Ftirstenberg- v í z i p ó l ó - d i a d a l t ,a m e l y a z ú s z ó s p o r t n a k1 9 3 3 . é v i
vándordíjakathoztuk haza, A 200 műkodő taggal bíró legnagyobbteljesítményét
képezteugyancsakUTE.isták,
szakosztá|y gárd'ájőbanigen reményteljesifiúságiak is Halassy ésNémethverekedtékki. Rajtuk kívül Hild Lász|o'
vannak.
Nagy Károly, Szabados Lászlő ésKovács Ferenc vBttek
l933-ban azután már ott tartunk, hogy nagyszerű részt,mint MagyarországreprezentiíLrrsai
a magyar-német
szenior-gárdánkmellett, a szakosztÍtlyrégi tagiai, mint és a magyar-olasz válogatott ilszőmérkőzéseken.
amatőr.trénerek
egy új korosztálytnevelnek,amely majd Hatalmas utat tettek meg a fiúk Franciaországbanés
hívatvatesz" az ezeket a ryÖnyöní sikereket elértúszókat Jugoszláviában,melynek folyamán hatalmasfölénnyel
pótolni. Kárpáti Nándor mellett KörÓsi Jenő, Kraut Pál, nyertékminden mérkőzésüket'a külföldön is mindentitt
Wilheim Lőszlő és nem utolsó sorban a még mindig tudásukkalésviselkedésükkellegnagyobbszimpátiát és
hallatlanulatritívtb. elnök Szücs János, vezetitriezeketa kis sikereketérveel.
embereketésoltatjiák a versenyzésfortélyaira.Természete.
A következő |934, év is éppenily siker- éseredménysen eZ a munka egy esztendő alatt nem termelhetiki dús.VitézHalassy olivér ugyanaZ egy folyambajnokságon
gyümölcsét,bár az if1úságifiú- és gyermekversenyek kívtil,melyetnagy fölénnyel nyert meg,más úszóversenyen
mezőnyébenigen sokszor találkozunk már UTE.isták nem indult, s így az ő győzelmeivel ez idén nem
neveivel.- A szenior-úszóksem maradtalie| az e|őző év gyarapodottgyőzelmeirrliszttma,de a többiek mégaze|őző
teljesítménym
e i Ö g ö t t ' a v í z i p ó l ó s o k n e g y e d s z e ri s esztendőknélis jobban megállták helytiket' Magyarország
megvédték
a vízipóló.bajnokságot'harmadszorvédik 100 és200 m mellúszóbajnokságait
ismétmegryerteHild
sorrendbena magyar kupát és megnyertékaz ifjtlsági Lősz|ő, aminthogyNagy Károly is bajnok lett a 100 m
pólóbajnokságot.Úszóink közül vitézHalassy olivér ebben hátuszásbanés első a 200 m hátuszóbajnokságbanís. A
az évbenúszóversenyeken
ritkábban szerepelts ennek hosszútávúszók
mégHalassy távollétében
is szépen
tulajdonítható'hogy bajnokságai közül csak a folyam. szerepeltekésBozsi' Gyóji ésNagyiviínyibólálló csapa.
bajnokságotvédtemeg. Az l500 méteresgyorsúszó- tunk megnyerteBudapest 3xl000 m csapatbajnokságát,
bajnokságotazonbanegy másik UTE-ista, Gyóji Miklós mely versenymásodik helyezettjeugyancsakaz UTE B)
hozta haza, MellúszásbanHild Lász|o elnyertemindkét csapatalett. Gyóji Miklós és Jakab János a hosszútávú
magyarbajnokságotésvisszahódítottarégipozíciójátNagy úszóbajnokságsorán értekel értékes
helyezéseket,
nem
Károly is, aki a I00 métereshátuszó-bajnokságbanaratott kevésbé
a Boros, Nagyiványi, Szabados,Jakabból álló
-ez,6tta|
diadalt.].Nemzeti bajnokságot nyerttink
a 4x200 m stafétacsapatunk,
mely hatalmas küzdelem után
miíugrásbanis' anrelyetKovács Ferenc hódított el. szorul a második helyre.Ugyancsakmásodik helyet érel
MagyarországVegyes stafétabaj
nokságotHild László, Nagy Szabados Litszlo a 200 m gyorsúszó-bajnokságban.
Károly és Szabados Lász|o, 4x200 méteresgyorsúszó- Hölryeink közül Szász Magdolna ismétmaryar bajnok lett
bajnokságátBoro.s,Bozsi, Szabados,Halassy, a folyam- a 200 m mellúszásban,Biró Ági, Vitál Bella, FeketeMády
csapatbajnokságot
Halassy, Bozsi, Nagyiványi' Jakab és és Polgár Eta is széperedményeket
értekel' A folyamKormuth, a Balaton.bajnokságotGyóji' Jakab ésKormuth bajnokságiverseny teljes fölénytink jegyébenfolyt le és
hoztríkhaza. Yízipőló bajnokcsapatunkebben az eszten- annak Halassyn, mint győztesen kívül, másodiknak
dőben Kusinszky' Szigeti, dr. Herendi, Halassy,Bozsi, beérkezőúszójais a mi vqrsenyzőnk,Bozsi Mihály vólt. A
Németh'Vágó standardosszeállításbanjátszik és nyeri bajnokcsapattovábbi tag|ai Gyóji, Nagyiványi ésJakab
mérkőzéseit.
Az i{úsági vízipóló-bajnokságotHoffmann, voltak, aminthory a hölgyverseny első befutojais UTE.ista,
Krajnyák, Szigeti I;, II., Lőzár, Jónás és Gecsőből ál1ó Szily llonka volt. Nagy eredményevo|t az esztendőnek
csapafunknyeri meg. Természetesen
a már na$' versenyző Hild, Nagy, Boros siafétánk100+l00+100m vegyes
Szász Magda mellett a kis Biró Ági arattaegyre másra stafétában
felállítottújországosrekordja.
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Kisebb versenyek,kisebb
eredményesműködés a|apjáÍ,.
jelzik
UTE,
vívószakosztiúyának
űtját
az
helyezések
jelentkezik
egészenaz l933-as esztendőig. Ekkor
eryesülettinkbenKabos Endre, a kiváló olimpikon Európa.
bajnok. Ettő| az időponttól kezdve már ta|á|kozunk az
UTE-ista vívókkal a nagy versenyekdöntőiben ésmindjárt
diadalútnak.
a ebben az évbenKabos, Erdélyi' dr. Verebes,Hoffmann,
A szakosztiílylegjobbjaimégmindig természetesen
kétkiváló exÍa-klasszisjátékos,NémethésHalassy voltak, Kivovics és Lindmayerből álló csapatunkmegnyeri a
nokságot.
kardcsapat-baj
akikhez azonbannagyszerűenfelfejlődott Bozsi és harmadosztályú
Kusinszky is. Mind a négyena válogatottságkiti'intetésében A szakosnályt ebbenaz évbenmagaaz elnök, Aschner
részestiltekés Magdeburgból mind a négyenEurópa. Lipót vezeti, aki mellett ifi. Bocsak Lász|ő ésDeiák Lajos
A kővetkező 1934-esév
bajnokságot hoztak haza' De mellettük állnak a dolgoztaka szakosztály sikeréért.
a
sikereket,
amelyekezt a szakoszmeghozta
azokaÍ
fiatalok, akik bizonyos' hogy megfelelő azuÍin
fejlődésképes
szakosztályaink
utánpótlást fognak képezni.Hogy milyen munka folyt ez tályt egyszerrea legeredményesebb
tették.
évbenis szakosztályunkban,bizonyítják a belföldi kitiinő eryikévé
eredményekmellett azok a sikerek, melyeket a diadalmas
francia-spanyol turájulronez évbenis elértek.
Ez tehát az űszószakosztály dicsőségesl0 esztendejénektörténete.Változatlan szeretetteláll a szakosztály
vezetőségehosszúidők óta az é|en'percre sem lankadó
energiávalésszeretettel,Kis Zoltrínésdr. Tichy Henrik a
melynek
főmazgatoi a szakosztály hatalmas gépezetének,
további hasznos vezetői Kárpáti Nándor, Somló Samu,
Körösi Jenő, László Miklós, Kraut Pál, Erős Géza,akiknek
élén,mint az egészgépezetlegfőbb vezetője baró Wolfner
a
András áll. Ó hozzá bármikor fordultak segítségért
szakosztály vezetói, mindig a legszívesebbenóllt
pedig a
A vezetők munkateljesítményét
rendelkezésükre'
jutalmazták
meg derék
legszebb eredményekkel
Kabos Endre a Varsóban tartott Európa-bajnokságok
versenvzőink.
ésErdélyi Jenő Európa-bajnoki4. he|yezémegryerésével
sével.valamint Kabosnak és Erdélyinekaz EurópaVívás
bajnokságotnyert csapattagságávalolyan eredményt
Talrína legelsők közott voltunk Magyarországon.akili mutattunkfel, atnely ezt a rta1.a|gárdátaz 1934. esztendő
szakosztályává av atta.Emellett
felvettÍik egyik legeredményesebb
ennek az izig-vérig magyar sportnak az úzését
álló csapatunkolaszVerebesből
Kabos-Erdélyi-dr.
már megalakulásunk
programunkbaésvívószakosztályurú(
1885-benis intenzívenmííködöft.I90l-ben már országbanis gyönyörű turát tett meg, mindenütt dicső.
évében,
a magyaÍvívás ésaz UTE-vívók nagyszerűerejét
országosversenytis rendeztünk,amelynekelső három ségesen,
hirdetve.Ugyancsatrrgyönyöní eredményvolt Kabosnak a
helyezettje- ami vívóversenyekenritkán fordul elő
egyesülettinkbőlkertilt ki, Pásztor Sándor, Vágó Miksa és stockholmi nagy nemzetközi versenyenEurópa legjobb
aliiket ebben az időben ery, vívói közÖtt hiírmasholfverseny után hősies küzdelemben
GrtinbaumEde személyében,
akkor már nagyhírÍiolasz tréner,Toricelli vezetettbe a elnyert első helye. De ezek mellett Hidas, Tabajdy'Rajna,
Sikos' Vitéz'Lantos is kiváló versenyzők' akik versenyeken
vívásművészetébe.
A háború után, I92l-ben néh.Jávorszky Kázmér már széphelyezéseketérnekel. Kozben akadtak a
ésaklior szakosztálynakkiváló éslellies újvezetői Zátborsz|gRezső,
ezredesvette kezébea vívószaliosztő|yvezetését
akik az elnököt felváltották
Glanzmann katonai vívómester vezette az UTE.isták Percy Egon személyében,
s minden igyekezetük
tisztében
tréningieit,amelyeknek legszorgalmasabblátogatói: dr. szakosztályvezetői
Simkó Gyula, Rossini Domokos' Steiner Sándor ésmég odairiín1ul,hogy az ő szellemében,az ő|ta|amegkezdettés
néhányambiciózus vívó volt. Jávorszky után dr' Sándor kijelölt útonvezesséka lila-fehérvívógárdát a további
Iswiínfőorvos vettekezébeaz UTE.vívók ügyétéső helyes dicsőségekésmagasságokfelé. Az ő sportszeretetiikés
jovő
felfogással az újpestidiákság sorában kezdte meg a vívás versenyzőink tehetségebiztos záloga az UTE.vivók
munkáját, ezze| akarván megnyerni az sikereinekéseredményeinek.
népszerűsítési

azt a bravúrjukat,
Pólózóink eziltta|újból megismételték
hogy az Úszószövetség lital kiírt minden vízipólódíjat,
szám szerint hatot, kivétel nélkül hazahoztitk.A magyar
bajnokság'Maryar Kupa, i{. bajnokság,Komjádi-kupa,
Szövetségi-díjés Újonc-díj az állomásai ennek a
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elviselni sehogysemtudó magyar jellem, sürgettéka
megoldást,amely nem is lehetettmás, mint az anatÓr és
Szakosztályaink kozül talán a legrÖvidebbéletű professzionalistalabdarúgáskettéválaszrása.
jéghockyszakosztályun.livolt, amely alig két esztendős
|926 tavaszln tehát hivatalosan is kimondották a promegalakítottáka professzioműködésután' a mostohaviszonyok ésa téli időjárástól fesszionalizmus bevezetését,
való függése,illetőleg annak bizonytalanságamiatt nalista labdarugóalszövetségét
éstermészetesen
megalapá|y
proft
indul
szépen
ó
őját befejezni. kultak azűj
kényte
len volt, eryébként
eryesiiletekis. Hory helyesvolt-e a kettéEz a szakosztály 1930.banalaliult meg ésmint minden választás, annak elbírálása nem ide tartozik. De a
értünkel, történetírásnem ismer'kíméletetés őszinténmegállapítja,
sportágbanÚjpesten, olyan eredményeket
amelyekkelmajdnemkomoly versenytársai|ehettiinkrégi hogy a nagy cél'az anaÍőizmus tisztaságaa másik oldalon,
gpályán tréninglehetőséggelnem lőn teljességében
ésműjégpályával, vagy a mtíjé
elérve.A baj azonbannem jír ewrendelkező,tehátfeltétlenülkedvezőbbkorülményekközött
magában. Anyagi vonatkozásban is rosszul kalkuláltak a
dolgozó fővárosi csapatoknak.A csapatlegjobbjátékosa reformerek.DélibábosperspekÍívát
festetteka profi futball
minden sportágbanlegelső egéreéstuldimenzioníitókaz egészet.Emellett, vagy ta|én
kiváló teniszezőnk,egyébként
Aschner Pál volt. Mellette éppenolyan ennek következtében' nagy adókat varrtak a fiaÍa|
rangu tehetségünk,
lelkesedéssel
dolgoztaka többi fiuk is: Leiner Pál, Leiner professzionalizmusnyakába, nem csoda tehát, ha a
Lász|o, Roth István, Czuri Iswán' Dési György ésMessó délibábosálmok szertefoszlottakés a magyarhivatásos
Antal. Sajnos,a gazdasá$ viszonyok lehetetlenné
tettéÍi
és labdarúgáscsakhamar az anyagiakkal való küzde,lmes
lehetetlenné
teszik mégma is, hogy műjégpályaalapítására harcra kényszerült,amelyből a kivezető utat egy-két
mégcsak gondolni is merjünk s mivel ahhoz,hogy komoly áldozatké
sz sportbaráttudtacsak megtalálni.
Az UTE vezetői azon kevesek sorába tartoztak,akik
szerepetfudjunkjátszani' ebben a sok gyakorlatotigénylő
miijó gpályafeltétlenülsztikséges lenne.
megérezték
előre megláttákaz eseményeket,
a jövőt. Mégis
sportágbarr,
meg a zöld.
az a felfogás győzÓtt, hogy ahol a kék-fehér,
Professzionalistafutball
fehérszínek megjelennek,ott a lila-fehérszíneknekis
képviselvekell lenni. Megalakult teháttaz,,ÚJPEST''
Az I92L-asévekállandó futba|lproblémájavo|taz csapata.
A régi tradíciókban,a színtiszta
Az ,,Ujpest''vezérkaraígy alakult meg: elnök Aschner
álamatőrségkérdése.
Hegediis
amatőr felfogásbannevelkedettsportkorök sehogysem Lipót, igazgatóság:MauthnerZo|tán, Szücs JiíLttos,
futballjátékosok
néztékjó szemmel a
támogatását'még Miklós ésKiss Zo|tán, ügyvezető-alelnök: Maros oszkar,
akkor sem, ha ez csupán kcizvetettútontortént.Amikor igazgató:LangfelderFerenc.- Amint látjuk, ezek a nevek
tehát,hogy azza|a
azonban a gazdasági viszonyok leromlásáva| az aréna állottak azUTE élénis' csak természetes
hőseineknélkiilözniiik kellett' aklrormégaz ortodoxamatőr lendülettelindult meg a munka a profi sportbanis, mint
hitvallás híveiis gondolkodóbaestek.
aminő agilitás az UTE aranykorátjellemzi.
A magyar futball lassankénta nép szőrakozásává
A kezdeti feladatok megoldása után a csbpat
kerü|t a sor. A bázis adva volt: az UTE
alakult. A szórakoztatók a futballisták. voltak. Ezeknek szervezésére
pedig nem mindennapi tudást kellett a pá|yőra maguklial legjobbjai:Fogl II., Fogl III., Beneda,Kelecsényi,Király,
v i n n i . A n é pj ó j á t é k o tv á r t . A j ó j á t é kv i s z o n t s o k Jeszmás,Csontos,Schaller,Szidon kerültek a státusba,
gyakor|atozástésjó táplálkozást igényelt.Ehhez pedig, akikhez csatlakoztak a rövidde| eze|őÍÍ.
az UTE,-hoz
pénzés átigazolt Borsányi és P. Szabó, valamint a külföldről
mikénta háboruhóz, három dolog kellett: pérÍz,
pénz Ezek a tények és a háború utáni mentalitás hazatértKiins ztler és az újpesti tiírsegyletektő1 szerző dtetett
gszeníleg tenyésztette
ki aZ álamatőrizmust.
Péter,Wilhelm I.' Reisner,Lutz II' ésLutz III. Ezekkel a
sztiksé
A magyarlabdarúgásvezetőinektehátválasztanikellett: nevekkel indult harcba az ,,Újpest'' éselső mérkőzését
a
külföldi mintára .szemethunyni a sportolók támogatása Stadionbana Vasasokakkoriban nagyszeríieryütteseellen'
Azt meg is nyerte.A nagy' közel 10.000fónyi közonség,a
felett,vagy pedig bevezetnia nyíltprofesszionaliznrust.
jó előre látta minden gondolkozni tudó vezető' hogy az kiryrántatóan szép küzdelem, a csapat ragyogő játéka
ésaz első bajnoki
őszinte ésbecsületesprofesszionalizmusbevezetése
után, a nagybanfelfokozta az újpestireményeket
nemzeteknagy Versenyén,háttérbekerülünk a rnegalkuvó forduló két pontja már maga programotjelentett:a
külfölddel' amely ehhez a kényeskérdéshez
nem mer bajnokságmegnyerését.
Es valóban, amióta proÍifutball
hozzány,tilniésaz eseményeknekszabad folyást engedett. van Maryarországon,azőta oÍtlámi a lila-fehérszíneketa
Nehézvolt hát a döntés és sokáig vajúdon.Ámde a bajnokságvégküzdelmeiben
ésvagy maga az ,,Ujpest''a
közvélemény,a sport felsőbb hatósága és a nagy bajnok' vagy csak rajta kereszttil érhetiel más a büszke
konkurenciában alulmaradottak,no meg a köntörfalazást
címet.
Jégsport
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A nary erővel megindult professzionalistakampány új
kívrán'A Stadion öltózőit átalakítják,moberendezkedést
az eddigis nélépítenek,
dern éshigiénilrusfelszereléseket
következményea
kiilözött fiirdőmedencecsak természetes
gek
beoszgásnak.
szisztematikus
A trénin
hivatiísoslabdarú
tása hivatásostrénertigényelt.A kezdetelején,polgári fog.
vezette
utiín,Fandl Gézaamatőr-tréner
lalkozásabefejezése
a gyakorlati órákat. Néhány hétután azonban Pozsonyi
Imre,a hilíöldről hazakerültkiváló mestergondjairabíztiík
Az eredménycsakhamarmutatliozott
a üéningekvezetését.
ésaz 1926127.éü első professzionalistabajnokságbanaz
,'Újpest'' csapataa második helyen végzett.
A téliszünetalatt sem pihent a hivatásoslabdarugás'Az
,,Újpest'' 1977. januílrhavában vendégüllátta a prőgat
Slavia nagynevűcsapatátésha a cseh bajnok folötti első
győzelmévelértékes
sportsikertis aratott,bebizonyosodott,
hogy a téli időszak hazánkban nem alkalmas futball-
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beidegződésével
Lajos kerültésazi$ trénerújrendszerének
múlotte| az I928l29. évi bajnoki esztendő.Bár a csapat
stílusaszemmel láthatóan j alrrlt, mégsemv égzettjobban'

mint az e|óző esztendőben,be kellett érniea harmadik
hellyel.
Az elmúlttél olaszországi sikerei után, csak termé.
SZeteS,hogy a karácsonytésújévetújraItália kékege alatt
toltottea csapat.Alessandria,Firenze ésGenova vezető
csapatai látták vendégül a lila-fehéreketés völtak
kapitrrlálniaz újpestifiúkkalszemben.
kénytelenek
A csapatkapujábanekkor miír Acht Jenő védertésa
csatiírsortWetzer Rezső vezette rohamra.Hogy milyen
eredménnyel,azt ékesenbizonyítja az L928 tavaszán
megtartoübudapestihúsvétitorna, amelynekkeretébenaz
,,Újpest'' a kitÍinő ptágaí Sparta ellen 5:2 aúnyban
győzedelmeskedett.Mintha ez a fényeshaditényhírnoke
lett volna az elkÖvetkezendőI9z9|30, évi bajnoki
esztendőnek,az,,Újpest'' vezetősége'a professzionalista
rendezésére.
mérkőzések
tartozik még sportbanszokásos módszer szerint, a csapat feljavítására
Ennek a bajnoki esztendőnektorténetéhez
ésMésziíros
feltiíntWilhelm II. és törekedett.Kvasz János lett az újkozépfedezet
az is, hory az|JTE amatőrcsapatában
is
Jakube profi státusba került és azőta tobb alkalommal Lajos a középcsatár.A megerősítettcsapat azután be
futballév
ez
a
és
jutva, még ma is váltotta a hozző fuzitt reményeket
reprezentatívmegtíszteltetéshez
Ekkor
van beírvaaz ,'Újpest.' tÖrténetébe.
kitűnőségeia magyar labdarugásnak'Ugyanekkor került aranybetíikkel
Magyaror''szág
Kupát,
kozép.európai
a
Nagyváradról Újpestre Strock Albert' aki nemcsak az nyertemeg a csapat
Újpestnek, hanem a magyarválogatottcsapatnakis éveken bajnokságítésa genÍitorniína Nemzetek Serlegét.olyan
eredményekezek. amelyeknek pénjáta magyar Sport
kereszttilfőerőssége volt.
hiába keressük. Dicsérőjelzők helyett
1927nyaránindult első turájáraaz,,Újpest'' ésSpanyol- történetében
magukaz események.
Ötértékes beszéljenek
országbannyolc naponbelül 5 mérkőzéstjátszva,
A Közép.európai Kupa mérkőzéseinyár derekán
győzelmet aratott.Ugyanezen a nyáron startolt e|őszÓr az
végévelfejeződnek be. Magyarország,
,,Újpest''csapataa Közép-európai Kupáért,azonbana kezdődnek és ősz
Ausztria' olaszország és Csehországkét.kétlegjobb
Slaviával szembenalulmaradt.
újembert csapatavesz részta krizdelmekben,hory a győrtes KozépAz 1927l28.évi bajnokságelső mérkőzésén
látunk a csapatban.Eklror oltott először lila-fehérdresszt Európa legjobb csapatacímetnyerje eI. Lz.'Újpest''-nek
jutott, amelyet Budapesten
SternbergLősz|ő, a csapat mai kapitánya, aki néhány els<íellenfelül a prágai Sparta
Ilyen
esztendeiamerikaiszerepléseután, ismétvisszatértszíÍkebb 6:l arányban,egészenelsőrangujátékkalmegvert.
még
hazájába.Mint a legjobb magyarháfvédő.ma is standard- nagy vereségetprágai élcsapatmagyar csapattól
hogy a cseh
sohasemszenvedettés csak természetes,
tagjaéskapitányaa válogatottcsapatnak.
bajnok ezt
a
cseh
Karácsonyraolaszország felé vezetetta csapatprog- fővarosbanmegtartottrevánsmérkőzésen

hogy azon aze|ónyt behozniképtelenvolt.
ramja ésennekaz útnakaz volt a jelentősége,
A második fordulóban Bécs kedvence,a Rapid {llott
Vett résztelőszor az ,,Újpest'' csapatábanAuer István, alii
rugyogókarrierjétnálunk abszolválja. A karácsonyújévi szembenaz újpestiekkel.Minthogy a Stadionbanugyancsászár.
tűra nagyszerű eredményeiaz amatőr UTE nagyszerű olyan gólaránnyal győzött az ,,Újpest''mint a
harmadik
külföldi sikereire rádupláztak. A félelmetesBologna, a városban a Rapid. a szabályok értelmében
kellett a döntőbe való jutás jogát megszerezni.
rettegett Juventus (Torino) saját oroszlánbarlangjukban mérkőzésen
kapitulálni a nagyszerűformárafelfutott Semlegesterületen,Prágában ütkozött meg a magyar és
voltak kénytelenek
kíváncsi a
fiainknak.Hogy ezenfeltilVelence,Padua,Lugano ésTríest osztrák csapat.Mintegy 30.000 ember volt
3:1
arányban
amelyet az ''Ujpest''
is szaporítottaa győze|misorozatot,az ékesenbizonyítjaa nagyszerÍiszínjátékra,
megnyertés ezze|a Középeurópai Kupa másik ágrínmár a
csapatnaka legelső euÍópaiklasszisbavaló felfutását.
1928 tavaszán,illetve az 1927|28.évi bajnokságban döntőbe került prőgai Slavia elleni végsőküzdelemre
lwalifikálta magát.A magyarfővaros közönsége ekkor miír
harmadikhelyen végzetta csapat.
pályán 20'000
A profi futball harmadik esztendejétaz átalakulás szívébeztrta azújpestifiukat ésaz ütői.úti
katasztroflílis
időszakának lehet nevemi. Pozsonyi Imre helyébeBányai néző ttintető tapsorkánjamellett 5:l arrínyú
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vereségetmértaz,'Újpest'' narynevű ellenfelére'a Slaviiíra. ugyancsak három ragyogo győzelemmel tarsolyában,a
A döntő második mérkőzésre,amelyet Prágában tartottak Közép-európai Kupában szenvedettvereségéért
revánsot
meg, már felfigyelt egészEurópa. Ésamikor a heroikus lihegve,állt ki a döntő küzdelemre,de az újpestfirik élettik
ktizdelembefejeaévela telefon' távíró és arődió szárnyán legszebbjátékíltjittszva,3:0 arányúgyőzelemmelszerezték
avt1ágmindenuíjafelészéüepültaz orvendeteshír,hogy a meg hazájuknaka ',Bajnokokbajnoka''büszke címet.
Slar.iánali.Prágőban,a mas/ar futball reprezentánsaiellen
A bűbájoskelet édeshangúdalnokai tudnák csak
2:2 aún1úeldöntetlen eredménnyel
kellett megelégednie' méltóanmegénekelniazt a diadalmámort,amellyel
akkor nemcsak Újpesten, hanem talán Magy arorszőg Budapestenfogadták a győztesek győzőjét. Európának
minden sportszeretőhajlékábanörömtüZek gyúltakki. abban az időben kétségkívüllegelső futballcsapatát,az
Kozép-Európabajnoka.az ,,Újpest'' diadalmasfiai még ,,Újpest''jelentette.Cím ésrang, érdemrendésfejedelmi
Ptágőban kitííztékaz aranyérmeket,
amidőn pedig a nagy elismerés,nem jutott osztéúyrésztll
a magyar sportkultura
hatalmas serleggel befutott vonatuk a Nyugati legnagyszerűbbkatonáinak,de annál tibbet' sokkal többet
értékti,
pályaudvarra,ezrek ésezrek sokaságavárta éstiLnnepelte
az kaptak a magyar sporttársadalomhálás szer€ t etével. A
újpestigyőzőket,
sporttörténelempedig ehelyütt az utókor számáraöibkíti
A nagy diadaljutalmául újvilágrészbekapottmeghívást meg azok nevét,akik Magyarorszítgnakezeket a győze|a csapat. A görog biroda|mon át, a fáraóli orszőgába meketkivívták.
vezetettaz ,,Újpest''útjaésmost már Athén,Alexandria,
,,Ú1pest''csapataakkor Acht Jenő, Fogl III., Dudás
Kairó ésPort-Said szines pályáin ünneplik a lila-fehér Gyula, Kővágó Károly, Borsányi Ferenc, Kass János.
zászló hordozóit. Mert azt ta|ánktilön mondani sem kell' Volentik Béla,Wilheim János, Strick Albert, Aver Istviín'
hogy ahánymérkőzés,
annyi győzelem.
Mászáros Lajos, Wetzer Rezső, StofiránJános, Spitz Lajos,
Anagtr'világiárás azonbanéúdozatot
is követelt' Egy-két P. Szabó Gíbor csatárok.
sérülta csapatvesztesége'de helyükbe újnevek kerülnek.
Ha az újpestitradíciók szerint minden babércsaknem
StoÍiánJiíttos,Volentik Béla ésDudás Gyula frissítikfel a kizfuó|ag a versenyzőketilleti meg, mégis győzelmek
,,a
gárdát.Ésa giárdagyőzelemről.győzelemrehaladva' meg. esztendeje''tengernyisikerébőloroszlánrészjár
ki az
nyertea magyarbajnokságot.Az utolsó bajnoki fordulón a Uj pest akkori iJ'gyv ezető al eln ökének, bol dogeml ékezeÍtl
Stadion közönsége melegenünnepelteaz e|ső futball. Maros oszkárnak. Az ő kivételes' vezetésrehivatott
bajnoksághőseit' akiknek mégegy újpestiviszonylatban képességei,
örök mozgékonysága,mindenre kiterjedő
példátlanulragyogotinnepi vacsoránkell a sikene poharat figyelme' nagy koncepciójúelgondolásaiés
á|dozatkész
koccintani,hogy rövidesen új csaták tűZébe,új diadalok szerető gondossága,meleg baráti szíve, valósi{ggal
színterére
induljanak.
letéteményese
volt a nagy sikereknek.
A Népszovetség
székhelye,Genf' talán mégsohasem
De ugyanilyen elismeréstérdemelArányi Árpaa, an
látott olyan tömegeket, mint amelyek l930 nyarán a abban az időben mégcsak mlnt az igazgatoságegyszení
,,Bajnokok Tornájiíra''egybegyűltek.Ausztria' Csehország' tagja, páratlanul áldozatkészfáradságot.ésmunkát nem
Belgium' Franciaország' olaszország, Spanyo|ország, kímélő,örökmozgó és örökkön harcoló, lelkes munkása
Németország,Hollandia, Svájc bajnokcsapatai,valamint az vo|taz,,Újpest''mirrdenüryének.Ésma' mint tiárselnök,,Újpest'', a magyar bajnok küzdött a ,,Nemzetek ha ugyan lehetséges- mégfokozottabb energiával és
Serlegéért''.
Kilenc napon át tartotta lovagi torna ésaz páratlanagilitássalszolgálja a csapatérdekeit'
,,Újpest',,Hispánia képviselője' aZ ,,IÍt)n,,
ellen 3:1, a
A történelem parancsának tesztink eleget, amid'őnaz
holland bajnok Go-Ahead ellen 7:0, majd az eiődrintőben 1929R0' évipéldátlansikerekbefejezőrészében
dicsérettel
Svájc bajnoka'a Servetteellen 3:0 aránybangyőZve,jutott emlékezünk meg aZ,, Új pest'' i gazgatőjár ol, Langfelder
a döntőbe' ahol újraaptőgai Slavia várt reá. A cseh bajnok Ferencről, aki, mint a csapat lelke-mozgatója,egy
emberöltőn át érdemeskatonájaa lila-fehérszíneknek.
Végül elismerésselkell adóznunk a győzelmesesztendő
kitíínőtrénerének,
BiínyaiLajosnak is, de a fiuk mellettállt
és áll Somló Sándor is, aki ugyancsaknagy odaadóssal
munkálkodvarészesea sikereknek.
A futballsportvégnélküli küzdelmei nem ismernek
megállást ésalighogy hazatértekGenfből a legények,miíris
új erőpróba várt reájuk' olaszország bajnoka,pihenten,jól
felkészülveérkezetta magyatfővárosba, hogy a Közép.
európai Kupa újabbcsatáinak első Íitközetétvívja meg a
magyaÍbajnokkal.Nyári, égetőhétköznapdélutrín
vo|t és
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1933 szeptemberhavában a Slavia jubileumi tornájára
mégis20.000 enrberjelent meg a Hungária-úton,újabb
bajnokot, amely űjra |egyőzi
magyardiadalra szomjazva.Azonban, mint minden, a invitálta meg a magyar
Eszak.Afrikítbavezeta
Karácsonykor
sikerek végesek.A holtra fiíradt'országokat,foldrészeket Csehországbajnokát.
kikapott a talján daliáktól. 4..2vo|t a túraútja.Marokkó, Algír és Casablanca csapatai ftlött
ífivÍazoÍt,,Újpest''
g ó l a r á n y ú- 7 : 0 . l 3 : 0 ' 1 8 : 0 ' 1 6 : l vereségarőnyaés öt nap múlvaa reváns Milánóban! A f a n t a s z t i k u s
az
eredménye
legértékesebb
hamar felejtő sportközönség nem nagy reménységgel ryőzelmek születnek'de a tura
győze|em,amelyet Algírban az űj kÓzépbocsátotta itÍjáraa csapatot. mert szinte lehetetlennek a 2:I arányű
Ésmégis|Az európai bajnok,a bécsiiskola nagymestere,az Austria ellen
látszottolasz foldön a csorbakikÖszorülése.
további győzelmek sora
újpestiekúry látszik akkortájt a lehetetlenreis képesek aratottaz ,,Újpest''. 1934 tavaszÍn
negyedik bajnoksága már.mit
voltak: Milánóban |egyőzték Itália bajnokát, aZ következik, a csapat
köriitményekérdemtelentil
Ambrosianát, ugyancsak 4:2 aúnyban. A szabályok biztosnak látszik, amidőn kilső
kell érniea második
parancsolta3-ik mérkőzéssemlegesszínhelyeBern volt, de ragadjalrki kezébőla pálmát ésbe
a sors Milanónak hellyel.
itt l :l volt az eredményésnegyedszeÍTe
A Közép-európai Kupában a bécsiAustriát otthonában
kedvezett.Hogy ezen a találkozón, a ,,milánói pokolban''
a lila-fehérek'az olasz bajnok
5:3-ra az Ambroziana győzitt, mit sem von le abból a ésÚjpesten is megverték
a továbbjutást,bárha
huszrírosbravurból, amelyetaz újpestiekaz első milánói Juventus azonban megakadályozza
Torinóbaneldöntetlen az eredmény.
elértek.
megnyerésével
mérkőzés
A most fo|yő |934R5. évibajnokikiizdelmeke|ejénaz
az
után kÖszontöttbe
Ilyen.ragyogóteljesítmények
távozott Tóth István helyett
1930/31.bajnoki esztendő ésazt már nyilván mindenlii onkéntese|haÍ'ározásttból
Sportbelioktatását.
találta, hogy az '.Úipest'' megvédtebajnok- Jánosi Béla vette kezébea csapat
természetesnek
első helyen
dicsérete'hogy ősz végén
ságát ésmásodszoris megszereztea magJaÍbajnoki címet. Munliájának legszebb
5:2
Ferencvárost
a
turájrín,Portóban'
Karácsonykor és újévkorFranciaországbanszerepelt a végzetta csapatéstéli
|egyőz|e.
csapat.KétszeriS bevettea világ fővárosa, Párizs btiszke ariínyban
ennyi a múlté.A
Az ,,Újpest''ragyogó eredményeiből
várát ésLe-Haweban is győzött.
jivő
annak
reményteljes,
jÖvőé.És hogy ez a
A sikerek szilmyénismétújÍöldrészfelérepült a csapat. többi a
az,,Újpest'' kormányát - a
A jobbtól vereségetszenvedninem szégyenésbizony biztosítékaaz a tény,hogy
oszkár kivételével- ugyanazoka
Montevideobana világbajnok uruguayi labdamÍivészekkelkorán elhunyt Maros
A duplabajnok férfiakiranyítják,akik a megalakulásóta diadalról-diadalra
szembennem termettbabérazújpestielr.nek.
azonbannem esettcsorba. l93l kará. vezettéka csapatot.
,,Újpest'' presztízsét
csonyiíramár újraMilánóba hivta az Ambrosiana. És az
*
olasz bajnok már 4:O-ravezet, amikor az újpestiek.egy
újabbhuszárcsínnyel4:4-re ói|itjitk az eredményt.Ujév
Valamennyi szaliosztaly munkájanak |rikörképétadja az
után Berlin, Lipcse és Drezda nagy csapatai ellen
csopora részletesleírás.amely azÍJTE utolsó 10 évének
győzedelme
skedikaz,.Úipest'.'
jellemezttink,
úgy
a
bevezetőben
Az I93IR2. évi bajnokságban'talán csak a statisztika tosítotttörténetes amel-vet
tclrzskjl kisarjadtlombsátortfcígunk
változatosságakedvéért,a bajnokság második helyével hogy egy negyvenéves
Ezen lombsátoralatt iil össze most az 50
kénytelenbeérnia csapat, amely 1932 májusában új az olvasó elétiírni.
híve' tag|a'Ujpest viírosvalamennyi
országot hódít meg. Hollandiában arat soÍozatos évesUTE valamennyi
tekinterajongó,lelkesedő polgaraésbüszkeséggel
győzelmeket.A Közép-európai Kupa első fordulójában Sportért
emfővarosi
a
miként
Es
allrotiisra.
azonbana bécsiI. Viennával szembenalulmarad.A szezon nek fel eÍTea narySzenÍ
fájétt,
a
mutatjaa Margit-szigetnekazt
végénBányai Lajos 4 esztendeimuntriásságutiínelhagyja ber büszkeséggel
amely alatt a nagy maryar koltő, Arany János ült öregségésikerei színhelyét.
azországrraksziímosmás városa
AzI932R3. bajnoki esztendőremrírTóth Istvánmesteri nek minden napján' ahogy
plaszebbnél-szebb
még büszkénemlékezikmeg hosszu életíí,
keze alatt késztila csapat.Az őszi bajnoki mérkőzések
büszke valamennyi újpestisportoló és
nem kecsegteÍreksok reménnyel,de már a karácsonyinagy tánjairól, ugyanúgy
hatalmassámegnőtt faóriására' Mert
diadal, a viláffií Barcelonánaka katalán főviírosbanvaló sporthívőaz UTE
éwől-éwe,napról-napra dúsabbak,
kettős legyőzése(4:0,3:l), valamintAntibes' Ulm és ennek a fának ágai
szereznek,mindig több és
Pforzheimbanaratottnary diadalok már a legszebbjör'ővel napról-napratobb ryonyiníséget
sportolót gyűjteneklombsátruka|ő. Ésaz
biztaÍrak.1933 húsvétitinnepénKoppenhágából térújabb több kiváló
városba téved,szinténfel kell hory tiÍnjék
kettős győzelemmelhaza a csapat, hogy azután tavasz idegennek,alri e
nagyszabásúsportélet,mely ebbena
a Ferencvfuost|egyőme,megnyerjeaz I932R3. évi az a szé|esskálájú,
végén
vá'rosbana,lila-fehérszínekégiszealattkifejlődött.
bajnokságot.
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S midőn e|távozikkörünkből, magáva|kell hogy viryen
egy élményt,
ery felejthetetlenbenyomástarról, hogy van
ennek a megcsonkított
magyarnemzetnekegy, a fővárostól
elnyomott,viszonylag kis városa, melynek olyan fejlett
sportkulturájavan, amelyrebtiszke lehetnea miíveltnyugat
nagy kulturnemzeteinekbiírmelyikfőviírosa is. Éselviszi
innen ezt a hírt a szélesvilágba. ahol a sport millió lelkes
híve ésbarátjamegtanuuamegismerniésmegbecsülnia
magyatsportot ésannak ezt a sok dicsőségethozó újpesti
fellegvárát.Ha sok ilyen ésehhezhasonló sporrvarosalesz
ennekaz országnak,amelyik területbenésléleksziímban
ma
sajnosa nagyoktól igen messzevan, de lrulturájában,nemes
tulajdonságaibansok nagy nemzetet megelőz, akkor
mihamarabbki fog sarjadni s be fog teljesülni minden
magyar ember leghőbb vőgya: a magyar igazság
feltiámadása.
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vegyészmérnök,az újpestilabdarugásfanatikus apostola,
aki a futball szako sztály fe lvirá go ztatásában szerzett
hervadhatatlanérdemeket.
És itt hagyott bennünket Ehrenwald Lászl(s, az |]TE
,,Laci bácsija is, aki mint üírselnök' majd elnök, végÍilmint
igazi mecénásvolt szerelmesea lila-fehérszíneknek,hogy
aztőn a volt elnökök köZül dr. HéderváryLehel, dr. Káknán
odon, VrírnayDezső és Herczfeld Dezső mondanakörok
búcsút
az UTE.nek.
A háborúután újjáéledőfutballszakosztályharcos
vezetője,Weisz Márton, l925-ben mondott búcsúta fc'ldi
éleürek.
1928.banköltozött el az élők sorából a magyat
labdarugásegyik legizmosabbtehetsége,
Schaller Józse{
aki nemcsakaz IJTE, majd az,,Újpest'', hanem több
alkalommal a magyar nemzeti üZenegy színeibenaratott
sohael nem múló sikereket.
tralottaink
Az 1929.évbenkettős csapás érteaz egyesületet,Ekkor
vesztette el egyik a|apitoját' a régi tornászgátda
Amikor 1914.benmegfujtríka nagy riadót éselhangzott kitíínőségét,
későbba kerékpiírszakosztály
lelkes vezetőjét,
a harcbahívó szó, a mi tagjainkis renfueodaálltaka küzdő majd az eryesület alelnÓkét,GrtinbaumEdét.Ugyanebben
sorokbaésközülük sokan életüketáldozták ahazőért,a az esztendőbenhunyt el a régi,érdemesfutballista Vraniík
becsületért.
Lajos is. l93O-ban is kettős veszteséget
kellett szomorú
A nagy világégésután, a visszatértgárda tagjainak szíwel elkönyvelni. Dr. oszmann Mór, az újpestimentők
gytilekezőjénél
bizony sok jóbarát hiinyzott. Hősi halottai igazgato-főorvosaköltözott e| az élők sorából. oszmann
emlékét
az eryesülethiíségesen
meg(irziésa Stadionfa|őba doktor évekenát az egyesület elnöki tisztéttiltötte be és
ékeltmárványtáb|a hirdeti orÖk időkre minden UTE-ista ebben a minőségébenis csak barátokaI.szerzeÍ'taz
kegyeletét.
egyesületnek.Ez az esztendő vitte el a békeidő.kkitűnő
Erre a tih|éravan bevésveBesenczy Mihály' Dorn futballistáját, Szabó Antalt, aki mint főha.dnary került a
György, Neumann Alfréd és Vermes Imre neve, akik a szibériaihómezőkre és ott szerzettbetegségének
|ett az
háborutkozvetlen mege|őzóidőben azÍJTE,első labdarugó á|dozata.
csapatiának
voltak főerősségei.Emmerling József ésBodnrír
l93l-ben vesztetteel az egtrlesület
Jávorszky Kázmér
Lajos halála a fiatal úszószakosztálynakvoltak nagy ezredest,azUTE esztendőkön át volt társelnökét.Szidon
veszteségei.
Rezsőt, a ragyogő képességű
ba|szélsőt,aki a magyar
De a többiek: Bauer Béla' Braun Nándor, Bálint oszkiír' válogatott csapatbanis dicsőséget szerzetta lila-fehér
Budai Sándor, Deucht Jenő' Fogl Rezső, dr. Gerő István, színeknek.SalmutterA|adár, a birkózó- és bokszsport
Goda Géza,Gom<iriPál, Lévai Elemér,Lób| Zo|tén, lelkes harcosa ésBihari Henrik, aki három évtizedenát
Marmors.teinSimon, Nasser Elemér,Perl Jenő' Porzsolt mint körkatona példás hűséggel szolgá|t az ÍJTE
Imre, Rozmann Antal, StatocsnyEmál, Szabó Árpád, hadseregében,
szinténebbenaz évbenhagytael örök időlae
Szidon Vilmos ésWenger Ferenc mind hűségeskatonái őrheIyét.
voltak a lila-fehérszíneknek.És ott olvasható Schweiger
Ta|őn az l932-es esztendő mértea legrragyobbcsapást
Vilmos neve is, aki az UTE 1914.évitisztikaráhoztaÍtozoIt az egyesületre.Ekkor hunyt el boldog emlékűMaros
ésmint daliás honvédtisztindult a nary csatába.
oszkár, azIJTE ésaz,,Újpest'' ügyvezető alelnöke' akinek
jelentős részevolt abban, hogy a lila-fehérsportolók a
*
magyaÍtestedzésle5ekintélyesebbtényezőilettek. Maros
oszkár, mint reprezentánsés diplomata is, soha el nem
A halál azonban a békeidőbensem kíméltemeg az muló érdemeket
szerzett.
eryesületet.Az 1900-asévekkezdetifejlődésének
harcos
katonái, Terbe Gerő, Rottenburg Gusztáv, Schön Jenő,
Schön Sándor és Bier Dezső, nem sokkal éltéktúl a
megujhodásidőszakát. Még 1908.at írtak' amidőn egy
borzalmas túzvész á|dozata lett Ladányi Dezső
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Az Ujpesti HelytörténetiErtesítő1997.évben
megje|entszámainak tartalomjegyzéke
Dokumentumok
- ÚjpestiÉrtesító
t877
. Úi-vegyer gyarmat
1840-1850
Protocolluma
. FővárosiNapló 1948
- JegyzőkÖny 1949
- KépesFigyelő 1950
- Kis Újság, Fővarosi Napló,
SzabadNép1950
- Rendőrségi
Közlöny 1950
l856
. A Szt.IstvanTársulatemblémája

l. szám
3. szám
5. szám
5. szám
5. szám
5. szám
5' szám
6. szám

Egyébközlemények
NeográdyLász|ő:
1. s'Zám
Újpest kÖztériemléktáblái
1. szám
(-) Újpest tanügyrhelyzetel930-ban
NeogradyLász|o:
Ujpestközépületekenbeltil
2. szttm
elhelyezettemléktáblai
IvanyinéKonrád Gizella:
z.szÍtm
Egy rqtélymegoldódik?
(_) AdalékokUjpesttörténetehez1 9 4 8 - 5 15 . szaÍÍ|
5 . szinn
(-) Az UTE krónikája 1885-1925

Fotók
Tanulmányok
1.szám
-Azújpestikozségháza
1906
Dr. Ugri Gyula:
1' szám
- A VízművekÍbépülete
1908
l. szám
Újpest varosterületeésfelszíne
1. szám
- Az újpestiszegények
btva I9I0
Dr. Szilagyi-WindtLiszl.ő.,
1. szám
1920
I. világháborusemléktab|a
akciók
Hősies életmentesi
t. s2am
- Az&rzsébet
utcaiiskolaépülete1910
1.szám
Újpestena II. világháboruidején
1, szám
. A Jarasbírisag
épületet908
2. szitm
..
Dr' Ugró G1'rrla:Újpest alapítasa
- A Fa- ésFémipariszakiskolaépülete19302. szém
3. szám
Dr. Ugró Gyula: Az újpestiVágóhíd
2. szitm
- Úipest városelső tanácsa1907
Dr' FriedmannDénes:Az újpesti
2. szám
- A Cyklop-ház|964
VenetianerLajos IzraelitaKözÍnűVelődési
2. szám
- Arcképeka múltból1932
3. szám
EgyesülettÖrténete
1995 3. szlm
- A kertvarosirk. plébaniatemplom
BerkovitsGyörgy:
3. szám
l996
- Az újpestiZsinagőgaszentél1'e
1835-1868.4. szim
ÚjpesttörténetiszociográÍiája
3. sztm
. Arcképeka múltból1932
4. szám
opauszki Viktiria: Ú3pestbőripara
3. szim
- A JózsefA. utca4l. sz.bÍu1997
Dr. SzerényiAntalné:Egy modem
4. szim
- A Diamant-híuképe
1976
6. szám
Íöúra XIX. szazadban
gondolkodású
4. szim
.Bárő WolfrrerTivadar1915
Dr. CsikanyTamás:Gróf Károlyi Istvan
4. szám
- A megújul
ő Y itroshÍua1946
ésa Károlyi huszarezredaz l 848-l 849-es
5. szám
- Grif KarolYi Istvan szobra 1997
6. szám
szabadsagharcban
5. sgám
- Lenkei Lfuz|o arcképel958
Buda Attila:
5. szám
- Goll Janosarcképel885
6. sám
Gróf Károlyi IstvanvendégeiFóton
5' szám
- Az UTE labdarugói 1903
Dr. VargaLajos:
5. szám
- Az UTE Stadionképe1923
Gróf Károlyi Istvanszerepe
6. szétm
- Gróf Karolyi Iswan arcképel875
ulásban 6. szím
a múltszázadikatolikusmegúj
6' szém
- A fóti Karolyi kastély1995
IvanyinéKonrad Gizella-Ivanyi Janos:
- Gróf Károlyi Istvandolgozószobájal875 6. szám
szet-támogati
A Károlyiak építe
- Gróf Karolyi Istvana halottaságyon1881 6. szám
6. szém
tevékenysége
6. szám
1993
- A fóti rk. plébaniatemplom
Gróf Károlyi Lászli:
Hirmann
Mór,
A.fotókat Bleicher Imre, ErdéIyi
A Károlyi csaladsorsaa
6. szám Lószli, Ivanyi János IvanyinéKonrad Gizella, Kiss
II. világháboruutan
István készítette, i l letve archívfe Ivételek.
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Az {/jpesti,I/árosvédő
Z4;yesÜ|et
hírei
/

} K e d v e s m eglepet éÚsjpes t po lgá rainak. pest Galéria igazgatőjaNemeskériné
Szrapkó Éva
Karácsonyra elkészülta Városháza főhom|okza- festőművészképeiből rendezetlki áll ítástaz Újpest
Az igényesen
tánakfelújítása.
ésszépenelvégzett Galériában.A tárlatot kéthétenát lehetettmegtemunkasorán - az eredetiállapotothelyreállítva kinteni.E5lesületünk elnökségeelhatározta,hogy
- ismétolvashatóvá|etta ,,Yároshána,,fe|irata évenként
egy alkalommalmegrendeziazoknakaz
főkapu felett.Külön említést
érdemel,hogy a újpestiművészeknek
kiállítását,akiket az újpesti
hatvanasévekbenmeggondolatlanul
eltávolított kozönségkevésbé
ismer.
fa
helyén
míves ablakkeretek
csúfolkodóalumínium kereteketis sikertiltügyesen,'eltüntetni''ésa
} Díszkerítés
lesz a Károlyi keresztkörüil. A
hÍu eredeti|átványáhozk1ze|itő megoldásttal^ít|ni,
Megyeri útitemetó felső kapujamellettá|| az az
Az épületfelújítása
tovább folytatódik,reméljtik, 1904-benkészültfa kereszt,amely eredetilega
hogy mielőbb régiszépségében
ragyogBőhm Károlyi uradalom egykori be1áratánál,a Baross
Henrik ésHegedűsÁrmin építészek
tervezte, utca ésa Fóti útsarkánállt. A keresztet1996.bana
1900-banépültújpestiYároshÍna.
Minden elisme- Sza|éziCsalád rendbehozta.Tavasszalegy újpesti
réstésköszönetet megérdemelnek
aFőépitészi kisiparos kÖrülkeríti'hogy méltókörnyezetben
Irodamunkatársai.Gratulálunk!
álljon ez az ujpestiemlék'
} November 15-énemlékezett
egyesületünk
gróf Károlyi Istvánszületésének
200. évtagsírya
fordulójára.Ezen a napondélelőttFóton a p|ébánia-templomban tartott imaáhitatután koszo rűzur a
kerültsor.Dr. DerceTamáspolgármester
úrÚjpest,
dr. Kapolyi Lász|ő elnök úr eryesületünk,Buzna
Ferenc úgyvezető.elnök űr az ŰjpestértEgyesület
helyeáe el a megemlékezés
nevében
virágait.Koszorut helyezteke| az Űjpesti Zsidó Hitközség
képviselőiis. Délutána Városháza disztermében
nagy érdeklődéskísérteazokat az e|őadásokat,
fel. A
amelyeka városalapitő grőf életétidézték
konferenciátdr. Kapo|yi Lász|ő elnök úr nyitotta
megésdr.DerceTamáspolgármester
űr zártabe.
} November29-énkertiltsor a Szt. István
A Kincstár ésa SzentJobb
Bazilika bemutatására.
Kápolna megtekintése
után a templomművészi
ismerkedteka nagy számbanjelenlévő
értékeivel
taglársakésaz érdeklődők.
i December2.énjelentősérdeklődés
mellett
nyitottameg ZsigmondAttila tagtársunk,a Buda-

1998. óprilis 2-3-ón rendezik meg a
Berzeviczy Gergely Közgazdasdlgi és
Kiilkeres kedelmí Szakközépis kola és
Gimnózium alapíttűsának5 0. évfordulójára emlékezőünnepséget.Az iskola
ígazgatósága ezútonis kéríaz egykori
díókok és tanúrok segítségét,
hogy az
íinnepségreegy iskolatörténeti kiúllítás:
hoz korabeli dokumentumokat(fotókat,
kö nyveket, íratokat, emléktárgyakat)
kölcsönözzenek. A jelentkezéseketa 370.
9019-es telefonszúmonKorcsog Mária
ískolatitkárvúrja,aki továbbífelvilógosítúsokkalis s6olgúI.
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raírek...

I{eJ.a'Lörtén'eEi

c. Meghalt dr. GYOKÖSSY ENDRE ny. refor- a|apitvány, B efizetésreszolgál ó csekkeket az
mátuslelkész.A köztiszteletbenálló professzor, Újpesti Zsidő Hitközségben(Berzeviczyu. 8.)
Újpest diszpo|gáravolt és 1990-benmegkaptaaz lehetkérni.
Nevéhez
AD HONOREM ÚrpEsr emlékérmet.
e Befejeződött az újpestiköztén emléktáblák
városi reformátusgyülekezet
frlzód1kaz Új pest-új
megfelelően
Korábbi híradásunknak
Amíg felújítása.
ésa templomfelépítése.
megszervezése
keniltek atáb|ák,melyekközül kettőt,a
engedte,prédikáltéssokanfelkeresték felújításra
egészsége
84 éveskorában Lórántffy Zsuzsannáraésa Lebstück Miltiára
ót tanácsértéslelki vezetésért.
merta régrek
vésték,
emlékezőemléktáblákattljra
el megőizzJk!
értea halál. Emlékétszeretett
már nagyonrossz állapotbanvoltak' Alapítvány
munkát.
e A l a p í tv á ny unkk ura t órium ade cember i kuratóriumaezűtonis koszöni az értékes
ülésénemlékezettmegaz Újpesti Helytörténeti Egyúttalkér j tikpolgár tár sainkfigye l métés
en!
árő|, 1992 sondoskodásíta áb|ák védelmeérdekéb
5. évfordulój
AlapítványIétrehozásítnak
jegyeúebe a bíróságalapítványunnovemberében
kat. Lz elmúltévekbenszélesköni helytörténeti
kutatasokat,versenyeketéskiadványokattámogatAz Ujpesti Helytortunk ill. kezdeményeztünk.
tóneti ÉrtesítőL994. januítrkozepétőljelenik meg
kéthavonként.

e Megkezdteműködését
az,,ÚjpestiZsinagoga
a|apitAz ősszel létrehozott
orgona Alapítvány,,.
hogy a zsinagőgaorgonájátfelvány célkitűzése,
újítsákésÜjpest zeneszeretőpolgárai ennekeredrészesüljenek.
mrivésziélményekben
ményeként
Ö r ö m me l tes zü nk m o s t elegetR A P P AP O RT
ésközoljük az
ZOLTÁN elnök úr kérésének,
a|apitvány szám|aszámát:11 704 00 7.2 0556486
támogatópolgárok
oTP tújpesti
frók. A felújítást
nevéta zsinagogábanhá|atáh|ánörökíti meg az

Az a|apítványtámogatói:
aI,,q.pÍrvÁNY, ÉFoRG RT.,
r'pór
ASCHNER
I{ANZLIK PÁL, HoLLóst cvönc;v,
wmwrxÉ KONRÁD GIZF,LL A, IVÁNYI .lÁNoS,
DR. KAPoLYI LÁSZLó, K0ZMA sÁNuonxÉ,
Úrpnsr ÖNxoRMÁNYZATA, RICoPY KFT.'
TLNG SRAM.s<:rmÉonnHr',

Ú;rpnsrrxozÖssÉcl TELEvÍZIŐ
Ú.rpnsrlvAG\.oNKEZELŐRT.

FigYelem!
Felhíujuk kedves olvasóink .fig, eInút,
isnút
hogy uz 1997. évi uclóbel,allúsnúI
.+ó-(tnak
rendelkezhetnek cdójuk 1
.útutűlúsiirólaz Újpesti He|1,történeti
,Alapítvány juváru.
Kér.iiik, hogy az,
alapítvány céljainuk trtmogatásúra
gondoljanak, amikor erről döntenek,
Alapítványunk adószítma: ] 8 040609-1-41.
Köszönjiik!
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