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Fotoriport a Munkás 1E Szent István-napi uszóversenyéről 

A fiatal versenyzők egy csoportja. 

Sport 
B á s t y a — O M T K 1 3 : 2 ( 8 : 0 ) 

A Bástya orosházi kirándulása sokáig emlékeze-
tes marad az ottani publikumnak. A szegedi profi-
csapat ugyanis olyan játékkal kedveskedett. az 
orosháziaknak, aminőben eddig még nem volt ré-
szük. A. Bástya megtalálta, amit .évek óta keres: 
a kombattáns, áttörőképes, góllövő csatársort. A 
Hernády, Kitti, Possák, Szedlacsek, Kronenberger 
•kvintett a legjobb csatárformációnak Ígérkezik a 
Bástya fennállása óta. 

Kíméletlenül rohamozta meg a Bástya az OMTK-t 
és csak a kilencedik gólnál engedte lélekhez jut-
tatni az orosháziakat, akiknek sikerült is két 
gólt elérni. A fantasztikus mennyiségű gólokon 
Szedlacsek (öt), Possák (négy), Kronenberger (ket-
tő), Hernády és Kitti osztozkodtak. 

A Bástyában a csatársoron kivül jól játszott 
Schwarcz a halfsorban. A csapat igy állt fel: 
Beneda—Fehér (Biesz), Emmerling—Wahl, Péter, 
Schwarcz—Hernády, Kitti, Possák, Szedlacsek, Kro-
nenberger. 

Futballeredmények 
Prága. Fali River—Slávia 2:2. A Fali Riverben 

játszott Kronenberger I. is, még pedig nagy si-
kerrel. 

Budapest. Kispest—Újpest 2:1! Komoly ered-
mény. Vasas—Postás 5:3. 

Debrecen. Bocskay—Budai »11« 4:1. A Budai 
»11« csak kilenc játékost tudott kiállitani 

Törekvés—Szegedi Vasutas 1..-0. Vasutas bajnok-
ság. A szegediek ellen a Törekvés a második csa-
patát állította ki. A SzVSE e vereségével a vasutas 
bajnoki tabella utolsó helyére esett vissza. 

A Szent István~dijat 
a SzUE nyerte, de pólóban ismét 

nagyon megverték 
Az UTE-verseny kimagasló attrakciója volt a 

10x50 méteres staféta Szent István-díj, amelyet 
nyolc csapat előtt nyert meg a SzUE-nak a Mikéi, 
Vágó, Böck, Mihályffy, Háy Pál, Háy Ferenc, 
Sirsich, Boros, dr. Wanie Rezső és Wanie András 
csapat 4:52 mp-es idővel. Második a III. TVE 
csapata 4:58:2-ős idővel, harmadik az MTK. Indult 
még az UTE, a BBTE, a MAC, az. FTC, BSzKRT 
és a MUE. 

Annál szomorúbb eredinényt ért el a SzUE a 
pólóban, amelyben a MESE bajnoki meccsen 
H:1 (3:0}.re végzett vele. A SzUE-ban csak a Háy-
íivérek és Vágó volt jó, a többiek teljesen le van-
nak törve. Éppen ideje lesz, hogy végre elkészül 
az ujszegedi uszoda. 

Madarász második lett a bajnok-
ságban 

Az országos atlétikai bajnokságok második nap-
ján Madarász (SzAK) indult a diszkoszvetésben 
és Marvalits mögött, aki 4575 cm-rel lett bajnok, 
45 méteres dobásával a második helyen végzett. 
Madarász teljesítménye elsőrangú. 

A bajnoksások esvábként tüntetések között zaj-

lottak le. A közönség viharosan megabcugolta a 
MAC-ot és Somfait. A 200 méteres síkfutásban 
Raggambi 21.8-al országos rekordot állított be. 
A magasugrás bajnokságot Orbán nyerte 185 cm-
rel. A szegedi Stumpf 175 centiméterrel a negye-
dik és Késmárki ugyanennyivel ötödik. Rekordot 
futott még Hevele a tízezer méteren. Rekordja 
32:41.6. 2. Szilágyi Cegléd 33:46 (déli kerületi 
rekord'). 

Nagy sikerrel tartották meg 
a SzMTE úszóversenyét 

A Szegedi MTE uj úszószakosztálya Szent Ist-
ván napján rendezte első nyilvános úszóversenyét, 
amely a teljes siker jegyében zajlott le. A ver-
senyen egyetlen rekord sem dölt meg, ellenke-
zőleg, gyenge időket úsztak, ámde a tömegeknek 
a sportba való beállítása minden dicséretet meg-
érdemel. Körülbelül száz uszó vett részt a ver-
senyen és ez a szám mindennél ékesebben beszél. 
Jó irányítás, helyes tréning mellett nagyon sokra 
vihetik a szegedi munkásuszók. 

A Szegedi MTE-t a kezdet nehézségein buda-
pesti testvéregyesülete igyekezett átsegíteni. Az 
eredmények a következők: 

100 méteres gyorsúszás- 1. Várhelyi Béla 
(SzMTE) 1:18.2. 

50 méteres gyorsúszás: 1. Lacza (SzMTE) 0:33. 
50 méteres melluszás: 1. Wolff (SzMTE) 0:44.8. 
100 méteres mellúszás: 1. Király (Budapesti 

MTE) 1:44. 
400 méteres gyorsúszás: 1. Lacza (SzMTE) 6:34. 
200 méteres mellúszás: 1. Frisch (BMTE) 3:31. 
50 méteres gyermek gyorsúszás: 1. Papp 

(SzMTE) 0:34. 
50 méteres gvermefe mellúszás; 1. Burghardt 

(SzMTE) 0:51. 
50 méteres női gyorsúszás: 1. Zimmermann 

Anna 0:48.8. 
100 méteres női mellúszás: 1. Schidler (SzMTE) 

1:44.8. 
5X50 méteres üvorsstaféta: 1. SzMTE 3:56. 

Barátságos vízipóló mérkőzés SzMTE—BMTE 1:1 
(0.-0). A gólokat Lacza, illetve Weisz dobták. Sok 
humorral és kedves jelenettel tarkított mérkőzés. 

Vasárnap: Bástya—ÜL kerület 
A Bástya vasárnap délután már komoly ellen-

féllel méri össze erejét Áldozatok árán sikerült 
I I I . kerület csapatát lekötni, amely tudvalevőleg 
az I. ligában az előkelő negyedik helyet okkupálta. 
az utolsó bajnokságban. 

A Bástya az eddigi tréníngmérkőzéseken bizta-
tóan szerepelt Bégen láttuk a Bástyát a szezon 
elején olyan frissen játszani, mint a legutóbbi 
néhány meccsen, ami bizonyítéka annak, hogy 
a csapat helyes tréningrendszerrel készül az őszi 
nehéz munkára. Mindenesetre az eddigi ellenfelek 
gyengék voltak, ngy, hogy a Bástya formájáról 
véleményt még nem lehet alkotni, azonban vasár-
nap már erre is sor kerül. A II I I . FC egyike a 
legállandóbb formát ki játszó ligaegyüttesnek. Ke-
mény védelem, rámenős halfsor és gyors csatár-
játék jellemzi a csapatot, amely mindig igen szí-
vós ellenfele és legtöbbször legyőzője volt a Bás-
tyának. 

A Bástya csakis ugy "állhat ellent az újlaki 
csapatnak, ha védelmét megerősíti. Nagyon inga-
dozik a piros-feketék védelme, tudják ezt a Bástya 
vezetőségében is, éppen ezért a budapesti kép-
viselő máris szorgosan dolgozik a megerősítésen. 

Cégmérkőzés. Kotányi komb.—Pénzintézeti SC 
8:1. (Hunyadi-tér.) A Kotányi kombinált fényes 
revansott vett a vasárnapi vereségért. Góllövők / 
Papp 3, Sulyok 2, Katona 2 és Kállay. 

Zsótér Bertalan megnyerte Pécs szólómotr.rke 
rékpár bajnokságát. A Pécs-Baranyai Automobil 
Klub szerdai versenyének kimagasló száma a 4000 
méteres motorkerékpár bajnokság volt, amelyet 
pompás küzdelemben Z s ó t é r Bertalan DAC) 
nyert meg 4:39.3-as idővel. Második a szintén 
DAC-ista Mas a Gyula, 4;40.6-os időveL 
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