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A Magyar Országos Véderô Egylet (MOVE) 1918 végén az 
I. világháborúban harcolt katonatisztek bajtársi szövetsége-
ként jött létre. Célja a haza védelme, a keresztény nemzeti 
eszmék ápolása, a kommunista ideológia elleni küzdelem, 
majd a trianoni békediktátummal elszakított területek vissza-
szerzése volt. Érdekvédelmet remélve tömegesen lettek tag-
jai a szomszéd államokhoz került országrészekbôl a magyar 
nemzetiségük miatt menekülni kényszerülô tanítók, papok, 
hivatalnokok, földbirtokosok és gazdák is. A vidék sportolói 
– más pénzügyi támogatás hiányában – fennmaradásuk ér-
dekében csatlakoztak a szervezethez.

Isaszegen a MOVE Lövész és Sport Egyesület 1927-ben 
alakult meg. A Pest–Pilis–Solt–Kiskun-vármegye levéltárá-
ban ôrzött jegyzôkönyv szerint az 1934. február 11-i újjá-
szervezôdô közgyûlésükön a 103 tagból 70 volt jelen, akik a 
következô vezetôséget választották: Díszelnök: Szabó Károly 
nyugállományú vezérkari ezredes. Elnök: Schwertner Lajos 
községi fôjegyzô. Társelnökök: Strizs  József esperes plébá-
nos és vitéz Máthé Lajos belügyminiszteri titkár. Alelnökök: 
Horváth  József  Béla nyugdíjas ôrnagy, Meleghegyi  Sán-
dor mészáros és hentes. Ügyvezetô alelnök: Stiegler Géza 
MÁV-segédtiszt. Fôtitkár: Edelényi  János községi aljegyzô. 
Pénztáros: ifj. Klincsek István községi aljegyzô. Pénztárellen-
ôr: Volentér István községi fogyasztási ellenôr. Választmányi 
tagok: dr.  Barabás  Géza községi orvos, dr.  Glass  Sándor 
MÁV orvos, Kovács Ferenc községi adóügyi jegyzô, Vojt Ist-
ván községi bíró, Csajkovszki  István gazda, Ondrik Mihály 
erdész, Káró János MÁV-tiszt, Ottrok Károly MÁV-segédtiszt, 
ifj.  Ragács  Fülöp gazda, Grósz  János kocsmáros, Székely 
László dohánygyári mûszerész.

A MOVE egyesület törzshelye településünkön a vasútál-
lomás közelében lévô, a Rákos-patak mellett akkor strandot 
is üzemeltetô, tavaly lebontott, Rózsa utcai Grósz (Gyarmati) 
vendéglô volt. A tagok itt jöttek össze gyûlésekre, bálokra, ze-
nés vacsorákra, s innen indultak lôgyakorlatokra, versenyekre 
és vadászatokra is.

Az isaszegi felnôtt futballisták 1935–36-ban még a Le-
vente Egyesület színeiben remekeltek: a Rákosligeti SE mö-
gött ezüstérmet szereztek a Közép-magyar Labdarúgó Alszö-
vetség I/B osztályában. Mivel azonban a leventemozgalom 
csak az akkori ifjúsági felsô korhatárnak számító 21 éves 
életkorig támogathatta a sportolást, a labdarúgó-szakosztály 
1936 nyarán a MOVE egyesületbe ment át. Így azon kívül, 
hogy az öltözô a Rákóczi utcában lévô leventeotthonból át-
került a Görgey utca és a Roham utca sarkán lévô Skribek 
vendéglôbe, a „Szebb jövôt” köszöntés is megváltozott a 
„Becsülettel a hazáért” üdvözlésre. A felnôtt és az ifi csapat 
1942 nyaráig továbbra is a KÖLASZ I/B osztályában verseny-
zett dobogó környéki helyezéssel.

Pluhár István, az elsô magyar rádiós sportriporter 1942-
ben megjelent Magyarország sportegyesületeinek történe-
te címû könyve a MOVE Isaszegi Társadalmi és Sport Egye-
sületrôl a következôket tartalmazza: Alakult  1927.  évben. 

Sportpályájának helye: Isaszeg, Dányi út. Befogadó képes-
sége: 3000 személy. Mûködô szakosztályai: labdarúgó és 
lövész. Igazolt játékosainak száma: 124. Elnök: Veress Fe-
renc. Lövész szakosztályvezetô: vitéz Pintér Sándor. Labda-
rúgó-szakosztályvezetô: Szendrô János. Labdarúgó intézô: 
Szamosi István.

A fénykép 1940-ben készült, s rajta a MOVE Isaszegi 
Társadalmi és Sport Egyesület KÖLASZ I/B osztályában sze-
repelt felnôtt labdarúgócsapata látható. Felsô sor: Székely 
László választmányi tag, Tihanyi Mihály, Kovács Béla, Sza-
mosi István intézô, Pálinkás József, Nagy József, Juhász Ist-
ván és Szendrô János szakosztályvezetô. Középsô sor: Du-
dás Vince, Pogány Mihály és Klincsek Pál. Alsó sor: Kátai 
István, Marosvölgyi József és Hrustinszki Mihály.

Szendrô Dénes

Fekvenyomó bajnokság

A Somogy megyei Tab településen került megrendezésre 
április 2-án és 3-án a Magyar Fekvenyomó Csapatbajnokság.

A Sebi Gym SE 6 versenyzôje közül többen is sérülések-
kel és komoly fájdalmakkal vállalkoztak a részvételre, mind-
ezek ellenére is a 12 induló csapatból a negyedik helyezést 
érték el. Versenyzôink az alábbi eredménnyel végeztek:

név (életkor) testsúly teljesítmény

Nádasdi Tamás (30) (84 kg) sikertelen

Hényel Péter (23) (89 kg) 117,5 kg

Kocsárdy Gergely (21) (97 kg) 110 kg

Sebestyén Tamás (31) (100,8 kg) 207,5 kg

Schönek Gábor (33) (165 kg) 195 kg

Havai Viktor (30) (139 kg) 227,5 kg

Külön említésre méltó Havai Viktor, aki a rendezvényen a 
legnagyobb súlyt, 227,5 kg-ot teljesítette sikeresen, továbbá 
az egyesület alapító tagja, Sebestyén Tamás, aki 207,5 kg 
teljesítményével és 100,8 kg-os testsúlyával közel állt ah-
hoz, hogy abszolút kategóriagyôztes legyen. Az isaszegi Sebi 
GYMS SE versenyzôi ismét helytálltak. Gratulálunk nekik!

Sebi Gym SE

100 éves az Isaszegi Sport Egyesület – IV. rész


