TQ34 december 4.'

R ff E lfl Ä H Y Ä E O R S Z £ G

o

Három mérkőzés hét nao alatt, szezonzáró vereség a Phőbustól
A futball szeszélye ugy akarta, hogy a bravúros szegedi csn-nt idei utolsó mérk"z5:4n elvérezzen és vereséget szenvedjen egy olyan csapattól, amelynél normális körülmények között
jobban futballozik. A liga legjobb m szereplő
csapata vasárnap súlyos vereséget szenvedett a
Phőbustól, mert fáradt volt; egy hét alatt három
meccset játszott, közte a Ferencváros elleni mérkőzést. A csütörtöki meccs nagy teljesítménye és
a sok utazás volt az oka annak, hogy az elismerten
j ó szegedi együttes 1:5 (1:3) arányban vereséget szenvedett a Phőbustól. Elvitathatatlan, hogy
az újpesti csapat megérdemelten győzött, a gólarány azonban erősen túlzott. A játék alapján
lep feljebb egygólos győzelmet érdemelt
volna
meg, de nagy szerencsével operállak csatárai a
szegedi kapu előtt. A súlyos vereségben része van
Pálinkásnak is, aki ezúttal sokat hibázott és Solti
IV-nek, aki ragyogóan futballozott a Phöbusbnn.
Azt lehet mondani, hogy a szegedi fiu győzte le
a szegedi csapatol...
A tulfeszitett munkát a legjobban a halfsor
érezte meg, a szegődi csapatnak az a formációja,
amely eddig a legjobb teljesítményt nyújtotta. A
leggyengébb tagja Somogyi volt, aki nem fitt.
Feltűnően g"c~án és idegesen játszott Gyúr eső,
akit a bíró feleselése miatt ki is zárt a játékból.
Bertók volt az, aki végig megbízhatóan dolgozott
ebben a formációban. Pálinkás három gólért hibáztatható. A két hátvéd, Schmidt és Riesz megfelelt, az ötödik gólt azonban Riesz luftjáért
kapta a szegedi csapat. Ezúttal is jól játszott a
belső trió: Bognár, Vastag, Mester, különösen
a balösszekötő volt jó. Korányi II. és Tombácz
szürkén játszott ezalkalommal.
Már az első percben megszületett a Phöbus
első gólja ragyogó Solti-akcióból P. Szabó révén és Pálinkás jóvoltából. 1:0. A gól után a szegedi csapat vette át a játék irányítását és a Phöbus-kapusnak nagy bravúrra volt szüksége, hogy
kapuját megmentse a góltóL Bár a Szeged FC
támadott, gólt mégis a Phöbus ért el: Solti Béky
beadásából pompás gélt fejelt a 15-ik percben.
2:0. Változatos játék után a 32-ik percben ismét
Solti jeleskedett, egyéni akciója után mintegy
18 méterről kapura lőtt — Pálinkás elnézte a labdát 3:0. A Szeged FC-t nem törte le a három
gól, lelkesen rohamozott és a 44-ik percben Bognár révén sikerüli is szépíteni az eredményen.
3:IA második félidőben móg jobbon kiütköztek
• fáradság jelei a Szeged FC-n. A legkevésbé
Somogyi birta az iramot, előbb balösszekötő,
azután jobb6zé'ső lett. A 4-ik percbea ujabb gólt

Mikulásra
Csokoládé Mikulás 9 cm magas, staníolozva
—.08
Csokoládé Mikulás 9 cm magas, stanlolozva
—.10
Csokoládé Mikulás hátizsákkal, fehér
szakállal, staniolozva. 26 cm magas
—.78
Csokoládé Mikulás hátizsákkal, fehér
szakállal, staniolozva, 32 cm magas
—.98
Csokoládé baba ezüst szinfl ruhában, 30 cm
magas
—.98
Ráncos csokoládé cislema töltve, 15 cm
magas, 15 cm széles
—.88
Ráncos csokoládé csizma töltve, 9.5 cm
magas, 9 cm széles
—.48
Nagv csokoládé hwszárcstzma töltve, 23
cm magas, 12 cm széles
—.98
Csokoládé hollandi cipő 24 cm hosszú
—.98
Csokoládé kosár desserttel, 8 cm magas,
21 cm bosszú
—.98
Csokoládé ecrész férfi cipő töltve, 11 cm
maga«. 17 cm hosszú
—.88
Csokoládé fél férfiripő töltve, 7 cm
magas, 17 cm széles
—.78
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kapott a Szeged FC P. Szabó lövéséből. 4:1. A
0 ios ember céJszerü és .érlébálló I
mérkőzés utolsó gólja a 29-ik percben esett,
'tjéndéfaol v á s á r o l karácsonyra •
amikor Riesz luftia miatt P. Szibó jó helyzetbe
kerülve a hálóba lőtte a labdát. 5:7. A hátralevő
Ez a mindenki Írógépe, a hordozható
idő változatos játékkal telt el, amelynek egyetlen
feljegyzésre való eseménye az volt, hogy Gyurcsót a bíró kiállította feleselése miatt.
Hosszú élettartam. KiA Szeged FC a váratlan vereség miatt egyelőváló minőség. Hihetetre kénytelen megelégedni a tabella hetedik helenül olcsó ár jellemzik
lyével. A Szeged FC az őszi szezonban I I mér1 MERCEDES
PORkőzésből 4 győzelmet aratott, 3 meccse eltlönTABLÉ hordozható írógépet. Minden géphez
tetlenül végződött, 4 alkalommal vereséget szenkazetta.
vedett. Gólaránya: 20:23 és I I pontja van.
Kívánatra vételkötelezettség n é ! ül háElsőnek az Újpest fordul a tavaszi szezonba
romnapi próbára bérmentve megküldjük.
jobb gólaránya révén a Ferencváros előtt. A SzeMinden gépőrt jótállás — Kérjen méa: ma magyar
ged FC-t az Újpesttől mindössze öt pont választnye.vü ismertetést. IRóGE? BEHOZATALI RT.
ja el. A harmadik helyen álló Hungáriának< 1y>
Budapest, V. Nádor ucca
'2i.
pontja van, a negyedik és ö'.ödik. helyet elfoglaló
t
Bocskaitól, iiletve a Kispesttől egy pont Választja
el a Szeged FC-t.
Légsúly: 1. Gyarmati (Testvériség), 2. Bá1
Az őszi szezon utolsó fordulójának eredményei : nyász (B. Vasutas). 3. Dézsi (Törekvés), pehelysúly: 1. Dobó (Vasutas), 2. M?hala (TestÚjpest—Kisnest 4:1 (1:0), Atlila—Soroksár 1:1
(0:0), I I I . kerület—Bocskai 2:0 (0:0). blagyar, vériség); 3. Rákosi (B. Vasutas), könnyűsúly:
1 í."Fámán" (B. Va<?ulaS), 2: Vidéki (B. Vasutas),
kupameccs. Hungária—Budai i i 4:4 (3:0),
3. Farkas (BSzKRT), kisközépsúly: 1. Ördög
(Toldi), 2. Biczó (Törekvés), 3. Tóth (Törekvés), nagyközépsúly: 1. Göndör (Törekvés), 2.
Kövesdi ' (D. Magyarság),
3.
dr. Bánki
(BSzKRT). kisnehézsúly: 1. Palotás (B. Vasutas), 2. ördög (Toldi). Nehézsúly: 1. Soltész
(Törekvés), 2. Papp (Törekvés), 3. Molnár)
A vasárnapi amaőrfordulónak két nagy meg(Tesvériség). A rendezés munkájáért Z e m k o
lepetése van: a Vasutas és a Móravárós kataszJánost illeti dicséret.
trófái is veresege. A többi mérkőzés a várako.
zásnak megfelelő eredményt hozta.

MERCEDES PO&TABLE

Két meglepetés

az amatőröknél

SzTK-Sz. Máv. 3:1 (1:0)
Szeged. Az SzTK élelmes csatárainak, főleg
szerencséjének köszönheti a győzelmet; igaz,
hogy tartalékok volt és majdnem Végig tiz emberrel játszott, mert B a l o g h az első félidő
12. percében megsérült és kiállt A gólokat
Bárkányi (2), Mezey, illetve Mészáros (ll-esből) lőtte.
KAC—SzAK 1:0 (0:0)
Kecskemét. Az egygólos győzelmet a kecskeméti csapat megérdemelte, mert többet támadott, mint a SzAK. A gólt Korányi III. lőtte.
MAK—Vasutas 5:0 (OK))
Makó. Az első félidőben egvenrangu fél volt
a szegedi csapat, a második félidőben azonban
ktörte Jávor öngólja, majd két „potyagól". Az
öngólon kívül Balog (2), Vizslán és Fazekas
osztozkodtok a gólokon. A MAK győzelme- a
második félidei játék alapján megérdemelt.
KTK—MTE 4:0 (1:0)
Kiskunfélegyháza. A móravárosi csapat tehetetlen csatársora miatt kapott ki a KTK-tól,
amely szerencsével szerezte meg nagyarányú
győzelmét. A gólokat Sahin II. (2), Kern és
Farkas szerezte.
MTK—HMTE 2:1 (2:0)
Makó. A makói csapat rászolgált a győzelemre. mert minden részében jobb volt ellenfelénél. Nagy. Széli, illetve Paku (1 l-esből)
lőtte a gólokat.
S z T E - K T E 2:1 (1:1)
Szentes. Reális eredmény.
Másodosztályú bajnoki mérkőzések eredményei:
Szeged: UTC-SzAK II. 1.-0 (0:0). SzF.ATC-Zrinyi-KAC 1:0 (1«), Szőreg: SzFIE-Rákóczi 2:0
(1:0). Barátságos meccs: KLAC—Sylvánía komb.
4:2.

verseny
Szpged bfrkozébsínükságaiérf
A „Toldi" rendezésében vasárnap lebonybli; tott Szeged birkozóbajnoki versenye kitűnően
sikerült. A versenyen 72 birkózó vett részt,
köztük az országos bajnokok. Az erős mezőnyben a szegediek nehezen boldogultak, mégjs
sikerült Dobónak (Vasutas) és ördögnek (Toldi) bajnokságot nyernie. A verseny részletes
eredméqve:

A főiskolai futballbajnokság döntőmérkőzését vasárnap rendezték meg Pécsett a K E A C
és a PEAC között. A mérkőzést a szegedi csapat tartalékossága ellenére is megérdemelten
nyerte meg 2:1 (1:1) arányban. A gólokat Pablépyi, Tóth II., illetve Czífra lőtte. A KEAC
ezzel a győzelmével ötödször nyerte meg a főiskolai futballbajnokságot.
A Vasutas ifjúsági birkozócsapata remekül
szerepelt a vasárnap Budapesten megrendezett
országos ifjúsági bajnoki versenyen: az ország
legjobb csapatait legyőzve, megnyerte az országos bajnokságot, ezúttal másodízben és ismét védője lett a
Klebelsberg-vándordijnak.
A Vasutas minden mérkőzését megnyerte; a
Szolnoki Máv.-ot 4:1, az MTE-t 3:2. a Törekvést 4:1, a ceglédi MOVE-t 3.2, a BVSC-t 3:2
arányban győzte le.
. Grósz István, a Szeged FC csatár játékosa
Svájcba távozott, ahol az FC Bielhez szerződött. ,
A szegedi levente válogatott ökölvívók vasárnap 14:2 arányban győztek Hódmezővásárhelyen
a város válogatottjai ellen.
Tórnaverseny. A tornaszövetség déli kerülete
vasárnap jól sikerült jelvényszerző versenyt rendezett, amelyen a következők részesültek éremdíjazásban: Bronzjelvényt a reálgimnáziumból:
Bólint József, Schleisner József, Gergely György,
Vigb József, Bátki László, az SzMTE-ből: Bernáth Béla, Bödő Oszkár, a piaristagimnáziumból:
Csák Zoltán, Gyarmati József, Kardos Samu, Szabados József, a Tunyoghy reálgimnáziumból: Csikós József, Holló Endre. Vasjelvényt nyertek az
SzTK-ból: Bánáti Miklós, Chrenka Lajos, Csejtei
Mihály, Kőszegi Richárd, Hajdú Mihály, Rózsiival László, a reálgimnáziumból: Klivinyi Károly, Kleitsch Jenő, Telek es György, Szauer Dénes, Tolnai Károly, a TTE-ből: Kovács József, az
ipariskolásokból: Győrffy Tibor, az SzMTE-ből:
Beröáth Béla, Kápossy Mihály, a piaristagimnáziumból: Déri. Sándor. Engelthalter Dezső, Pintér
Ferenc,. Rozsnyai Zoltán, Babai Sándor, Benedek
Károly, flettyey Sándor, Szádeczky Kardos Géza/ Lang Tibor, ördög Ferenc, Rozsáli Ferenc,
Kun Péier, Szigetvári János, a Tunyoghy-ból: Lacza György. Deutsch Pál.

