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súlyt, növendékeiket testi mimikám és szaka-

datlan edzésre szoritják, épületeiket erdők 

belsejébe építik s általán arra törekszenek, 

hogy a modern metódus minden eszközével a 

gyermeki test egészséges fejlődése érdeké-

ben munkálkodjanak. Ennek a rendszernek 

előnyeit föltárni egészen felesleges, hiszen 

ismeri azokat mindenki, aki maga is áldo-

zott a testi sport szenvedélyének. Egészséges 

szekszuális vágyak visszaszorítása és a 

munkakedv: nyereségek, melyek egy nyert 

csata eredményeivel érnek föl. Nyert csaták 

hősei is vagyunk mindannyiszor, valahány-

szor a lélek rugalmassága győztesen kerül 

ki a betegségek és szuggesztiók pocsolyájá-
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A Szegedi Atlétikai Klub uj sporttelepe 

ezeknek a gazdag tanulságoknak élő bizonyí-

téka. Jóleső örömmel és megelégedéssel gon-

dolunk rá, hogy ifjuságunk fejlődése a leg-

ideálisabb irányban indult meg és ma már 

pompásan elkészített, vonzó telep áll rendel-

kezésére. A csütörtöki ünnep az egész város-

nak ünnepe lesz. Azé a városé, melynek tár-

sadalma kedvezőtlen talapviszonyok között, 

viz szükiben, korcsmák füstjében élte le éle-

tét s ujabban mind nagyobb arányokban tó-

dul az ujszegedi tornajátékok színhelyére. 

Talán nem csalódunk, ha azt állítjuk, hogy 

a városi élet intenzív föllendülését és az ed-

diginél eredményesebb, céltudatosabb társa-

dalmi politikáját a sportok szeretetének ter-

jesztésével látjuk legjobban biztosítva. 

A SzAK FE JLŐDÉSE . 

A Szegedi Atlétikai Klub ezelőtt körül-
belül 15 évvel alakult. Első elnöke Cserno-
vics Agenor volt, akinek a SzAK tulajdon-
képeni megalakulását köszönheti. Már Cser-
novics elnöksége alatt is foglalkoztak azzal a 
gondolattal, hogy a SzAK-ot egy állandó at-
létikai és football célokra egyaránt berende-
zett pályához juttassák, melyet a közönség 
megszokik és szívesen látogat. Fölvetődött 
már ekkor a tribünépités gondolata is, csak-
hogy az eszme kivihetetlen volt. A sportot 
ekkor még nem támogatták Szegeden sem 
erkölcsileg, sem anyagilag. 

Rendes sporttelepe nem is volt még ek-
kor a SzAK-nak. Az ujszegedi játéktéren tre-
níroztak a .sport-emberek és négy vastag, te-
rebélyes fát neveztek ki a futballisták kapu-
félfának. Az atlétizálók is a játéktérre szorul-
tak ki. A szertornázók a középiskolai torna-
termekben gyakorolták magukat ; a futók meg 
az ugrók azonban Újszegeden a füvön spor-
toltak. Természetesen ilyen körülmények kö-
zött nem fejlődhetett a szegedi sport olyan 
arányban, mint ezt az ország második vá-
rosának fiatalságától el lehetett várni. Be is 
látta ezt a SzAK akkori vezetősége és íhosz-
szas utánjárás után sikerült megszerezni azt 
a helyet a SzAK részére, ahol a jelenlegi pá-
lya is áll. 

Csakhogy akkor még, — ennek közel 
tiz éve már, — a pálya igen kezdetleges 
volt és nem a futball sport céljaira rendez-
ték be, hanem főleg kerékpár pályának. Meg 
is maradt ebben a stádiumban, némi kis át-
alakításokkal egészen tavalyig. Az évek fo-
lyamán azonban a kerékpározó sport teljesen 
lehanyatlott és elvesztette sporti jellegét; in-
kább rendes közlekedési eszköz lett; felül-
kerekedett azonban és nagy tért hódított a 
diadalmas futball-sport. A SzAK ujabb és ki-
Váló vezetősége bástyái Holtzer Tivadar el-
nöklete alatt nagyszerű érzékével észrevette 
ezt az átlakulást és minden tehetségével azon 
fáradozott, hogy a pályát átalakítsa a mos-
tani igényeknek megfelelőleg. A vezetőség 
fáradhatatlan agitációja meg is hozta az 
eredményt. Olyan pálya áll most a SzAK 
rendelkezésére, melyhez fogható nincsen az 
ország egy vidéki városában sem. 

A pálya főleg a futball-sporiot szolgálja, 

de atlétikai célokra is be van rendezve. Bár 

jelenleg Szegeden az atlétika eléggé gyönge, 
ennek oka azonban korántsem a szegedi 
sportférfiak rovására írandó. Pálya hiányá-
ban nem volt tér az atlétikai fejlesztésére és 
Szegednek nem lévén főiskolája, nincs is em-
ber anyaga, az erős, fiatal szervezetet meg-
kívánó atlétikára. A SzAK vezetősége azon-
ban az uj pályától várja a szegedi atlétika 
fellendülését. Most, hogy az uj tribün Szeged 
városának és bástyái Holtzer Tivadar áldo-
zatkészsége folytán fölépült, az a lelkes 
sportszerető közönség is kényelemre talál az 
ujszegedi pályán, amely már évek óta me-
leg érdeklődésével támogatja a sportot. 

Hogy Szegeden, mérkőzésről-mérkőzés-
re mindjobban növekszik a futball-sport kö-
zönsége, az tagadhatatlan. Vasárnaponként 
Szeged város legelőkelőbb emberei nézik vé-
gig a meccseket és valósággal ünnepelik a 
futballcsapat ügyes játékosait. Hogy a SzAK 
ilyen érdeklődést tud maga iránt kelteni, eb-
ben meg nagy része van Kardos Mihálynak, 
a klub agilis főtitkárának, aki minden módot 
fölhasznál arra, hogy egyesületét a közön-
ség szimpátiájára méltóvá tegye. 

A T R I B Ü N ÉS KÖZÖNSÉGEI 

Szegeden két tribün akad már, az egyiik 

a Ló versenytéren, a másik Újszegeden, a 

S zAK sporttelepén. S amig a lóverseny téren 

egy évben jó, ha kétszer akad szép és nagy 

publ ikum, addig a SzAK-pályán minden 

meccsre megtelik a tribün ós a környéke. S 

hozzá milyen nagy ós szép publ ikummal ! A 

legszebbel, amit most Szegeden együtt látha-

tunk. Ak ik a korzóra járnak, akik a színházi 

páholyainak és földszintjének diszei, a mozik 

lelkes híved, az ujszegedi sétálók szinte mind 

együtt láthatók egyik-másik meccsen'. [El-

mondhatjuk, hogy Magyarországon sehol 

nem érdeklődnek az uribölgyek annyira a 

labdarugósport és atlétika iránt , mint 'Szege-

den. Hány hölgyet — leányt és asszonyt — 

ismerünk, aki'k minden egyes mérkőzésen ott 

vannak. És nemcsak a játékosokat, de a sza-
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Csütör tökön és pénteken 

Óriási műsor! 

H scheriff és 
a haramia® 
Cow-boy dráma. 

Ahaloatás hat 
Igen megható amerikai dráma 2 felv, 

Valamint a teljesen uj 2 órás 

műsor. 

Előadások csütörtökön d. u. 2 
órától éjjel 11 óráig, pénteken 
5, 7 és 9 órakor. 

bályokat is jól ösmerik, lelkesednak, benne 

élnék ők is az izgalmakban, latolgatják a 

várható eredményt. Bátran lehetne totaliza-

tőr is, — micsoda fogadások és nyereségek 

lennének, a veszteségről nem is szólva. El-

végre játszó nemzet vagyunk vagy m i és 

ha Angl iában játszanak egy-egy meccsre, 

miért ,ne nálunk is, akiknek kevesebb a pén-

zűik, tehát több okuk van — nyerni, 

Az ujszegedi tribün .pedig igazán olyan 

szép, hogy élvezet alá telepedni. Minden .hely-

ről kitűnően figyelhetjük az egész pályát s a 

tribünre közel ezer ember fér. A tr ibün alatt 

pedig öltöző szobák, fürdők és lakások van-

nak. A tr ibünt szegedi építészek tervezték és 

negyvenezer koronába került. 

Azt hisszük, hogy a ma i tr ibün egy-két 

éven belül kicsi lesz. Igazán minden .hónap-

ban több száz fővel szaporodik az á l landó kö-

zönség. Szerencsére a tr ibün helyét és kör-

nyezetét anny i előrelátással készítették, 

begy a kibővités könnyen megtörténhet, má-

sodszor jó időben előtte és tőle jobb és bal-

oldalt- sok száz ember k i tűnő helyet talál-

hat. És megvallva az igazat, sok hölgy in-

kább leül a tribün elé, mert könnyebben sé-

tálhat a szünetekben és mert. könnyebben 

szétnézhet- a tr ibünön is. 

Mindenesetre örü lünk azon, hogy az uj-

szegedi tr ibün minden ünnepnap kellemes 

órákra hozza össze a szegedi intelligenciát : a 

szép asszonyokat és kedves leányokat is. 

Mert jórészben nekik is köszönhető, hogy 

olyan diszes az a nagy tribün s hogy egyál-

talán van má r tribün. 

M Á J U S 1-IKI P R O G R A M . 

Minden intézkedést megtett a SzAK agi-
lis gárdája, hogy a mai ünnep előrelátható 
sikerének fényét semmi se homályosítsa el. 
ö tven tagu rendező bizottság alakult, mely-

; nek akcióba lépése már délben, az érkező 
vendégek fogadásával veszi kezdetét. 

A tulajdonképeni ünnepély délután négy 
órakor a pályán kezdődik. Először az atléták 
mutatkoznak be néhány számban. Szereplé-
sük nem versenyszerű lesz, mert a korai sze-
zonban verseny előkészitése még tehetetlen 
volt, tehát csak demonstrálni fogják a SzAK 
által immár intenzivebben művelendő sport-
ágat , amit eddig az atlétikai pálya hiánya 
.akadályozott. 

Az atlétikai számok lezajlása után bás-
tyái Holtzer Tivadar, a SzAK elnöke, üdvöz-
lő beszédet intéz Lázár György dr. polgár-
mesterihez és fölkéri, hogy adja át a sport-
telepet rendeltetésének. Á polgármester ur 
válaszol és nyomban utána bemegy a foot-
ballpályára az őt -már váró footballisták kö-
zé és Herzog Ede szövetségi biró sipjelzé-
sére megcsinálja az ünnepélyes kezdő rú-
gást. Ezzel kezdetét veszi az ünnpély sport-
béli részének legkimagaslóbb része, a Te-
msvári Atlétikai Klubnak a SzAK-kal vívan-
dó barátságos mérkőzése. Mivel ezen két csa-
pat ezidőszerint kétségtelenül a délmagyar-
országi kerület két legjobb csapata, mind-
végig érdekes, izgalmas és élvezetet nyújtó 
játékban fogunk gyönyörködni. A mérkőzés 
külön érdekességét fogja képezni Herzog F4e 
szövetségi kapitánynak bíráskodása, kl a mo-
narchia legjobb bírája és aki nemcsak orszá-
gok közötti reprezentatív mérkőzéseket veze-
tett már le, hanem megtisztelték ezen funk-
cióval a stockholmi olympiádon is, ahol a 
világbajnokság második és harmadik helye-
zettjének meccsét, a dánok és hollandok já-
tékát vezette nagy sikerrel. 

Este nagy bankett zárja be az ünnepsé-
gek sorozatát, melyet a Kass-vigadó Lloyd-
termeiben tartanak meg. 

Óriási mérvben emeli a mai fölavató ün-

nepély sportnivóját az Ujlaky Rezső által be-

jelentett és a Magyar Atlétikai Szövetség 

által jóváhagyott diszkoszvetési rekordkisér-

let. Ujlaky a Temesvári Ac kiváló atlétája, 

aki a l olympiádon is fényesen szerepelt. Ta-


