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A SzAK ünnepe. 
— Felavatták az uj pályát. — 

(Saját tudósitónktól.) Közel hatezer em-

ber jelent meg vasárnap délután a Szegedi 

Atlétikai Klub sporttelepén. Lázár Qyörgy 

dr. főispán és polgármester vezetésével a 

szegedi társadalom és közélet, valamint a 

magyarországi sport fogadta ünnepévé ezt 

a május elsőt, amely nap döntő fontosságú a. 

szegedi és délvidéki sportra és amely időtől 

kezdődik a SzAK megújhodása, igazi élete. 

Unnepies hangulat és kellemes megha-

tottság fogott el mindenkit, aki megjelent. A 

megnyitó rövid beszédékben és este a banket-

ten ott rezgett és ikért jellemző s lelkes szó-

kat -ez az eredmény: a tribün, amely kecses, 

megfelelő és az építőmesterek: Ottovay és 

Winkler elismerést érdemelnek. De a pálya 

is elsőrangú, csak füvesíteni keit, — hatal-

mas s a környezete a legszebb, amit csak 

gondolni lehet. Ilyen pálya kevés akad a mo-

narchiában, a magyar vidéki városokban se-

hol. 

Több száz ember érkezett a szegedi 

sportünnepre az országból, főként Temesvár-

ról, Szabadkáról és Budapestről. S akik e na-

pon körünkben voltak, elragadtatással be-

széltek arról, milyen általános immár a sport 

iránt való érdeklődés Szegeden, hogy a pá-

lyán Szeged intelligenciája: a legszebb asz-

szonyok és lányok találkoznak, hogy a ható-

ság és a társadalmi vezetőség jár elől a jó 

példával. Mi pedig szinte csodálkozva kér-

deztük önmagunktól: nini, ez is lehetséges? 

— tényleg mi velünk és körülöttünk esett 

meg a páratlan átalakulás? És láttuk, hogy 

igen, megérzett a levegőből, hogy az igazi 

játék csak ezután kezdődik. Ha ez az áldott, 

szellem megmarad az illetékes körökben, ha 

az atléták és játékosok az eddigi energiával 

dolgoznak, ugy csakhamar elérjük, hogy a 

szegedi sport nemcsak a Délmagyarország 

fővárosa lesz, hanem jelentős helyet fogla-

lunk el Budapest mellett. Mert ez a hivatá-

sunk és ezt kell teljesítenünk, föltétlenül! Bí-

zunk a szegedi energiában és a lelkesedés-

ben. 

A vasárnap fölavató ünnepének egyik ér-

dekessége volt a SzAK csapatának nagyszerű 

játéka. A Temesvári Atlétikai Klub szimpa-

tikus és igazán kitűnő csapatával mértkőzött. 

S -amit a SzAK a második félidő tizenöt per-

cében mutatott, az egy klasszisa volt bár-

mely budapesti elsőrangú csapatéval. Minden 

ember a helyén, gyorsak, biztosak, önzetle-

nek és tökéletes összjátékot adók, magas 

színvonalú technika és rövid időn belül há-

rom gól. Méltán vált a SzAK csapata Szeged 

sportközönségének csapatává. 

A labdarugó mérkőzés előtt atlétikai 

versenyek voltak és Ujlaky Rezső, az or-

szág legjobb diszkoszdobója, megjavította az 

országos rekordot. 

Verseny után a Kass-vigadó Lloyd-ter-

mében gyűltek össze bankettre, közel két-

százan. A leglelkesebb hangulatban maradtak 

együtt az emberek és számos felköszöntő 

hangzott el. 

A SzAK ünnepéről a alábbiakban szá-

molunk be: 

UJLAKY ÉS A SzAK ATLÉTÁI. 

Sokan azt hiszik, hogy a SzAK csütörtö-
ki pályaavató ünnepének legnagyobb szen-
zációja a TAC football csapatának kemény 
veresége vagy másszóval a SzAK csapatának 
meglepően nagyszerű játéka. Erre a közön-

ség magatartásából következtetünk. Egy-egy 
gólt olyan hatalmas tapsvihar kisért, ami-
lyet Újszegeden még sohasem hallottak. Pe-
dig a pályaavató ünnepnek igazi szenzációja 
nem a SzAK 5: l-es győzelme, -hanem Ujlaky 
Rezső temesvári atlétának diszkoszvetésben 
elért, előre bejelentett rekordja. Ez az, amit 
a szegedi pályaavató ünnepséggel kapcsola-
tosan nemcsak Magyarországon, hanem 
egész Európában nagy meglepődéssel fogad-
nak a sportkörök. Taipale és Nicklander 
után Ujlaky következett, akit az európai je-
lentőségű atlétikai versenyeken látni óhajt a 
közönség. Ha tavaly lett volna ilyen formá-
ban, amilyenben most van, akkor Stock-
holmban as egykezes diszkoszvetés világ-
bajnokságában könnyen — tegnapi első do-
básával — lett volna második. Mint tudjuk, 
Taipale a világbajnokságot 45 m. 21 cm.-res 
dobással nyerte, mig R. L. Byrd (Amerika) 
42.32-vel a második és J. H. Duncan (Ame-
rika) ugyanannyival lett harmadik. Hol van 
ez Ujlaky tegnap elért 43 m. 62 cmeres or-
szágos rekordjától. És különös, hogy a nagy-
közönség, amelyik, mikor a meccset vezető 
birót látta megjelenni, egészen extázisban 
volt. Ujlaky gyönyörű alakján, acélizmain, 
de még inkább megcsudálni való hatalmas 
dobásain nem tudott eléggé lelkesülni, sőt 
megérteni is alig tudta a szakértőknek örö-
mükben való nagy tombolását. Érthető tehát, 
hogy a ma rendkívüli kiadásban megjelenő 
szegedi sportlap -még csak emlit-ésre se mél-
tatta ezt az igazi sportszenzációt. A tulaj-
donképeni érdekesség csak most következik. 
Ugy értesülünk, hogy a MASz nem hitelesiti 

. a rekordot, mert a diszkosz 3 grammal köny-
I nyebb volt az előirt súlynál. Tehát három 

gramm miatt, ami nevetséges sulykülönbség, 
vége Ujlaky legnagyobb erkölcsi diadalának. 
— Magyar szőrszálhasogatás! Persze, miért 
vidéki?! Pesten tiz grammal inkább súlyo-
sabb lett volna a diszkosz, Szegeden? — nem 
lehet pontos. 

Reméljük, hogy Ujlakyt ez az incidens 
nem keseríti el és legközelebb két méterrel 
javítja meg saját rekordját. Lehet rá remény, 
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mert tréningben elért eredménye a 46 mé-
teren jóval fölül van. Stilusa a Taipaleéhoz 
hasonló. 

A többi atlétikai számokban elért ered-
mény is igen szépnek mondható, főleg ha 
azt vesszük figyelembe, hogy az atlétáknak se 
helyük, se idejük nem volt a trenirozásra. A 
százméteres síkfutásban Zsiday győzött. 
Küzdőképessége -megvan és ez elég biztató 
jel arra, hogy megfelelő tréninggel a vidéki 
atléták között tekintélyes helyet biztosítson 
a maga számára. 

A távolugrásban Frankéi 5 m. 97 cmeres 
ugrással mondható az eredmény. Ugyanis ez 
a sportág az, amelyben a magyar atléták 
az utóbbi években nagyon visszaestek úgy-
annyira, hogy Frankéi eredményével tavaly 
országos versenyeken is lehetett első dijat 
nyerni. Más atlétikai számban nem volt be-
mutatkozás. Ez azonban nem jelenti azt, 
mintha egyéb atlétikai ágat nem müveiné-
nek a SzAK-ban. Hiszen Kéri például első-
rangú sulyatléta. Most már van pálya, ha 
ne-m is eléggé befejezett és ezért nincs ok a 
töprengésre, hogy Szegednek sose lesz jó 
atlétagárdája. Egy év múlva már ez is ne-
velődik. 

SZAK—TAK 5:1. 

A football-mérkőzést a Temesvári AC-cal 
az Új lak i és Frankói nagyszerű -eredményei 
által má r fellelkesített közönség -óriási izga-
lommal várta. A beavatottak sejtették, hogy 
a SzAK minden erejének megfeszitósév-el -a 
lehető legjobb eredmény elérésére fog töre-
kedni. Ebben nem is -csalódtunk, mert való-
ban soha nívósabb, szebb stílusban végig-
küzdött meccset a S zAK nem játszott. -Min-
den -ember -tudásának legjavát szolgáltatta és 
méltány megérdemelte azon leirhaatatlain ün-
neplést, melynek vége-hossza mem -akart len-
ni. Lázár György dr. polgármester szép 
szavai és ünnepélyes kick offja nagy 'hatást 
gyakoroltak a fiukra, akik -oroszlánok mód-
jára küzdöttek, am ig a csatát -meg nem nyer-
ték. 

Pontban öt órakor a polgármester .ün-
nepélyes kezdő rúgás u tán megindult a já-
ték. Kezdetben azonnal a Szakot lát juk front-
ban és örvendünk, hogy ilyen stílusban 
játszva, győzni fogunk. Azonban -csakhamar 
a temesváriak is átmennek .támadásba és kü-
lönösen a jobboldaluk á l ta l v-ezetet-t roham-ok 
sokszor komoly veszélybe hozzák a György 
á l ta l kitűnően őrzött kaput. Husz percig gyil-
kos tempóban, ide-oda hul lámzó játék folyik, 
amikor a temesvári centernek sikerül áttör-
nie a szegedi fedezetsort, a balhátvéden is tul-
jut , -biztos gólhelyzetben van, d-e ,az utolsó 
pi l lanatban -a -nagy rössel jövő Jopi elvágj a-
Tizenegyes a 'büntetés, -melyet Molnár I I . véd-
hetetlenül 'belő. A SzAK igyekszik kiegyen-
liteni. Ez hamarosan sikerül neki. A 22. perc-
ben Szűcs szabadrúgásból szépen Hevesi lá-
bai elé rúgja a labdát, -aki busz méterről a 
kapu jobbsarkába szé,p gólt helyez.. A gyors 
kigyenlités még erősebb munkára ösztökéli 
a SzAK-ot, jobbára fölényben van, egymás-
után két veszedelmesnek látszó komér t rug, 
miközben -azonban a TAG is veszedelmesen 
támad, de György két lépésről is biztosan 
véd. A félidő vége felé a S zAK erős lendület-
be ju t és a sok támadás eredménnyel jár , 
mert a 40. .percben Blum -a kapus fej-e fölött 
megszerzi a vezetést jelentő gólt. I gy végző-
dik a félidő 2:1 arányban a S z A K javára. 
Jóleső reménnyel vár juk a- második kezdést, 
amikor a TAC kapusa a mindig több gólt be-
szedő hálót véd i És csakugyan helycsere 
u tán öldöklő iramot diktál a SzAK. A TAC 
nem képes a tempót átvenni és ál landóan 
kapujához szorítva marad. Husz percig tart 
a szakadatlan ostrom, mely három gólt ho-
zott a S zAK javára. A három -belső csatár 
Hevesi, Blum és Fiirst osztozkaidtak rajta, de 
a gólok elokészit-ésében a két szélső, Hapa és 
Horváth derekasan közreműködtek. Olyan 20 
perce volt -ez a SzAK-n-ak, amely a legvér-
mesebb várakozást, is kielégítette. A halifck 
áttörh&t.etlenek voltak, a csatárok pediig oly 
ésszerűen, precízen, vil lámgyorsan, csillogó 
technikával adogatták egymásnak .a labdá-

j kat, hogy az ilyen játékot elsőosztályu fő-
T városi csapatok is méltán megirigyelték vol-


