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CP labdaľúgó méľkőzéssel megnyida kapuit a szuľkolók e|ott azÚ; Hĺoegtuti Nándoľ Stadion.

Az MTK közossége nevében azza| a tiszteletteljes kéľéssel foľdulok onhöz, hogy szíves

támogatrri az Új Hidegkuti Nandor Stadion mellettí - jelenleg Töľökbecse utca nevet viselő *

közteľĹilet nevének megváltoztatását Bľüll Alfréd utcáľa.

Engedje rneg, hogy ľöviden bemutassam BľülI Alfľéd életét és munkásságát, ameIy álláspontonr szeľint

olyarr jelentőséggel bíľt a magyat sport töľténetében, mely inĺlokolttá teszi' hogy emlékét azza| is

ápoljuk' hogy szeľetett klubjának új otthona mellett utcát nevezünk el ľóla.

Briill Alfréd (1876-1944) * az MTK Óľc)kös elnöke

Bľtill Alfi.éd, minden idők egyik legmeghatáľoz'őbb magyaľoľszági klubelnöke l903-ban keľült ev

MTK vezetőségébe, amikoľ alelnökké választották, 1905 és 1940 közöttáIlrtaz MTK, illetve annak

pľofi labdaľúgó alakulata, ä Flungáľia élén. Vagyonából ľengeteget áldozott a spoľtľa' Ő érte el, hogy

191l.ben I}árczy István - akkoľi budapesti fópolgánnesteľ - telket adjon az MTK sportpálya

építésélrez, melynek költségeit Bľĺill Alfréd rnagánvagyonából fedezte l50000 korona ér.tékben. 1904.

ben a Magyaľ Atlétikai Szövetség első alelnöke, l908től a NenrzetköziĺJszó Szcivetség alelnöke, a
.I.oľnász Szĺivetség alelnĺlke, 1909.től a Magyaľ Úszó Szövetség elnöke volt. Közben a Magyaľ

l,abdanlrgó Szĺĺvetség mega|apozćlsában is tevékenyen ľészt vett, a futballszcivetség tiszteletbeli tagjává

választotta. 1920-24 közott a Magyaľ tsiľkózók oľszágos Szövetségét is iľányította, I924.ben a

Nelrrzetkozi AIrratőľ l3iľkózÓ Szövetség elnökévé választották. o volt az úszóspoľt és a biľkóztis

nrodeľn szabály- és veľsenyľenc]szeľének egyik kialakítója, T.öbb spoľtág

hazai rneghonosítTjaként is ísmeľt, tragy figyelenrmel foľdr,rlt az űj

spoľtágak felé, az olso nagyaľ ťlľvezetok közé taľtozott az automobílozás

ćs a.jachtveľsenyzés teľéli.
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l94l-ben amikoľ a zsidótcĺľvények éľtelmében BľĹill mál'l-lell-l

viselhetett vezeto pozíciót a csapat fennmaradása érdekébell

felajánlotta lemondását a lĺlub elnöki posztjáról. A játélĺosok és az

egyesĹilet tagjai egy embęľként álltak ki vezetójük mellett, a lernondását

nem fogadták el, inkább feloszlatták a klubot. Bľüll Alfľéd még ebben az

évben Svájcba menekĹilt, de onnan 1944-bęn hazatért,

A holokauszÍ, tidozattnl esett'

Rľtill Alfľéd tevékenysége túlnőtt a magyaľ sport hatáľain' Nyelvtudása és szónoki képessége kiválóan

alkalmassá tette a magyar spoľt nemzetkozi képviseletéľe. Máľ az elsĺj világháborĹr éveiben az egyik

legjelentősebb lnagyaľ spofiembeľnęk isnrerték. Díszelncjke és tiszteletbeli elnöke volt összesen 26

spoľtszeľvezetnek' Sok atlétát támogatott, hogy a kĹilfi'ldi veľsenyeken való ľészvételük anyagi okok

miatt ne hiúsuljon meg'

Meggyoződésem, hogy azza! adózhatunk méltóképp BľĹill Alfi.éd emlékének, ha az Új Hidegkuti

Nándoľ Stadion melletti utca aZ, ő nevét viselhetné.

Szíves tánrogatása esetén Taľlós István főpolgáľnresteľ úmál kezdeményezęm a közteľiilet nevének

megváltoztatását.

Megtisztelo egyĹittnrĹĺkcidésében bíz,v a,

Budapest' 20l6. októbeľ 4.

Tisztelettel:
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