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Szeged FC-Bocskal Debrecenben 
ö l l l l l l f -

tavaszi • ^ ^ • • olcsón! 
Asztalosmesterek Bútorcsarnoka Szend-
rényi Óéra és Tsai, Dugonics-tér 11. Tel.: 19-82 

A' Szeged FC csapata P e t ő György és R é t i-
R e b r ó Béla vezetésével szombaton délelőtt 
elutazott Debrecenbe, hogy a Bocskai elleni 
bajnoki meccsét lejátsza és megmérkőzzék a 
viaékj hegemóniáért. Amig a Szeged FC nyu-

odt felkészültséggel áll ki a mérkőzésre, ad-
ig Debrecenben még nem csillapodik le a 

kedélyek, amelyeket a V i n c z e - ü g y korbá-
csolt fel. Bár á csapatősszeállitási problémát 
sikerfiit megoldani, az anyagi bajok olyan te-
herként nehezednek a Bocskai vállára, hogy a 
vasárnapi mérkőzés is veszélyben forog. A 
PLASz ugyanis 1200 pengő tartozás miatt fel-
függesztette a debreceni csapat játékjogát. Eh-
hez járul még az MLSz által kirótt 100 pengő 
pénzbüntetés, amit vasárnapig ki kell fizetni 
— az egyelőre még üres debreceni kasszából. 

A Bocskai szombaton még nem teljesítette 
kötelezettségét. Szegeden azonban azt hiszik, 
hogy vasárnapra előteremtik az összeget, vagy 

Eeaig haladékot kapnak, igy a meccset követ-
ezmények nélkül meg lehet rendezni. 
A mérkőzés sportrészét illetően ugy Szege-

den, mint Debrecenben bizakodó a hangulat. 
A mérkőzés eredménve a további helyezés 
szempontjából nag^ ielentőséggel bir. Ha a 
Szeged FC győztesen kerül ki ebből a küzde-
lemből, a negyedik helyre rukkolhat előre, el-
lenkezd esetben azonban elvesztheti jelenlegi 
pozicióját. Tekintettel a szezonkezdésre, a 
mérkőzés kimenetelét illetően nem lehet jós-
lásokba bocsátkozni. Annyit azonban meg le-
het állapítani, a jelenlegi körülmények között 
csak egy előnye van a Bocskainak a Szeged 
FC-vel szemben: a honi pálya. Ha a Szeged 
FC-játékosok ezt a hátrányt le tudják küzde-
ni, tisztességes eredményt fognak elérni Debre-
cenben. 

A késő est) órákban azt a jelentést kaptuk, 
hogy a Szeged FC megérkezett Debrecenbe. A 
jelentés szerint a csapatösszeállításban egyik 
félnél sincs változás, — a két csapat igy áll ki 
a küzdelemre: 

Szeged FC: Pálinkás — Schraidt, Riesz —• 
Gvurcsó, Somogyi, Bertók — Korányi II , Bog-
nár, Vastag, Mester, Tombácz. 

Bocskai: Barta — Vágó, Janzsó — Békési, 
Gyulay, Szaniszló II. — Markos, Palotás, Tele-
ki, Návai, Hevesi. 

A meccset B o r o n k a y Gábor vezeti. 
A Szeged FC—Bocskai mérkőzésen kívül a 

kővetkező meccseket rendezik meg vasárnap 
az első ligában: Budapest: Ferencváros—So-
roksár, Budai 11— Újpest Phöbus—Somogy. 
Miskolc: Attila—III. kerület 

A vasárnapi amatőrfordufó 
A vasárnapi amatőrforduló szegedi pro-

gramján csak egy meccs, a 

SzAK-MTK 

mérkőzés szerepel, amely érdekesnek ígérkezik, 
mert a makói csapat a KAC ellen győztes sze-
gedi együttes babérainak megtépdesésére pá-
lyázik. Ennek ellenére a SzAK a találkozó fa-
voritja. Az elsőosztályu meccs előtt, amely 
délután 3 órakor kezdődik a SzAK-pályán, 
délután 1 órakor a SzAK II.—MTK II. másod-
osztályú bajnoki mérkőzést játszák le. 

Makón vasárnap szintén csak egy mérkő-
zést rendeznek meg. Itt játszák le a MAK-pá-
lyán délután fél 3 órakor a 

KEAC—MAK 

mérkőzést. A bajnokcsapat csak jó játékkal 
szerezheti meg Makón a bajnoki pontokat. Ezt 
a meccset megelőzően, délután fél 1 órakor a 
KF.AC n.—MAK II. másodosztályú bajnoki ta-
lálkozó kerül eldöntésre. 

A szegedi csapatok közül az SzTK Kiskun-
félegyházán a KTK, a Vasutas Kecskeméten a 
KAC ellen játszik vasárnap. 

A KTE—SzTE meccset Kecskeméten, az 
Sa. Máv—HTVE találkozót Szentesen rendezik 
meg. 

J, Móra városi TE vasárnap Hódmezővásár-
yen vendégszerepel, ahol • HMTE-vel ba-

rátságos mérkőzést játszik. 

Másodosztályú bajnoki mérkőzések: Szeged: 
UTC—SzEATC (UTC-pálya, délután 3 óra), Zri-
nyi-KAC—Postás (SaTK-pálya, délután fél 3 óra.) 

Hungária FC - Kispest FC 
5:0 (2:0) 

Budapest, február 23. Szombaton a Hun^á-
ria-uti pályán 5000 főnyi közönség előtt lát-
szották le a Hungária—Kispest Hgamérkőzést. 
A jobban játszó Hungária megérdemelt győzel-
met aratott az idényeleji formában levő Kis-
pest ellen. A játékidő első felében a Kispest 
időnkint egyenrangú ellenfélnek mutatkozott, 
szünet után azonban teljesen visszaesett. A 
28. percben Cseh II. beadásából Vlgh IV. meg-
szerezte a Hungária vezető gólját. A következd 
percben C s e h II. lövése talált a hálóba. 

Szünet után a 6. percben Kiss—Cseh II. össz-
játékából az utóbbi a hibázó Kispest-védelem 
mellett gólt 14. A 15. percben T i t k o s a meg-
zavart kispesti védőjátékosok kőzött a negye-
dik gólt rúgta. A 20. percben V i g h IV. kiug-
rott és gólt lőtt. 

K e r é k p á r o k S ' S f 
tavas- karbantartását olcsón, felelősség mellett 

vállalja 
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Fedett uszodát! 
Irta dr. WAXIE ANDRÁS 

A fedettuszoda ügye a kötelező úszásoktatás 
bevezetésének kérdése által Ismét napirendre ke-
rült. Köztudomású, hogy a fedettuszoda felépíté-
sének kérdése körülbelül egyidejű dolog az első 
szegedi uszósikerek megszületésével. Még 19e4-
ben, néhai vitéz Papp Ferenc vetette tel ezt a 
kérdést a városi gőzfürdő 13 méteres uszodájá-
nak kibővüésével kapcsolatosan. Többizben hely-
színi szemlét is tartottak a mérnöki hivatal tag-
jainak közreműködésével és arra a megállapítás-
ra jutottak, hogy az uszodának a fürdő udvaro, il-
letőleg szénraktár telé való meghosszabbításával 
elérhető lenne egy sportcélokra és fürdésre egy-
ránt alkalmas 25 métere a fedettuszoda megvaló-
sítása. 

A mérnöki hivatal nagyjából a terveket is elké-
szítette, megállapítván, hogy körülbelül mekkora 
összeg kellene ennek a nagyjelentőségű tervnek a 
realizálására. Maga Hajós Alfréd, az európai hirö 
margitszigeti fedettuszoda tervezője szegedi láto-
gatása alkalmával megtekintette a gőzfürdő uszo-
dáját és azt akár 33 egyharmad méteres, azaz a 
budapesti fedett-uszoda medencéjének méreteire is 
alkalmasnak találta. Az u j árlézt kut fúrásának 
befejezése és az elért eredmény ezeket a terveket 
csak jobban alátámasztotta, mert hiszen az 52 fo-
kos via nemcsak a létsitendő fedettuszoda via-
szükségletének ellátásáról gondoskodna, hanem 
mint annakidején Buócz Károly műszaki tanácsos 
nr, az artézi kut nagysikerű fúrásának vezetője, 
megállapította — az uszoda fűtésére is elegendő 
lenne. Az 8 elgondolása szerint az uszodát két 
Irányban is — az udvar, illetőleg a Jerney-ház 
felé — meg lehetne hosszabbítani. Csupán az ál-
épitésre rendelkezésre álló ősszeg nagyságától 
fflsg, hogy melyik tervet dolgozzák ki a megvaló-
sításra. 

A fedettuszoda kérdésével kapcsolatban a kö-
zeli napokban felvetődött a Püspök-bazár udva-
rán tervezett uszoda megépítésének kérdése. Ma 
«« nemcsak, hogy anyagilag megvalósíthatatlan 
dolog, hanem teljesen fölösleges dolog is, mert 
hiszen a Püspökhazár udvarán tervbevett nyilt-
vizii uszoda építésének kérdése még abból az 
időből datálódik ,amikor a torontál-téri SzUE-
uszoda még nem volt meg és a létesítendő uszoda 
helyének kijelöléséről volt szó. Azonban: 

a Püspökbazár udvarán tervbevett uszoda épí-
tésének elvetése nem szabad, hogy magival rántsa 
a fedettuszoda létesi'ésére felhozott terveket U-
A kettő teljesen különálló dolog. Szegednek »aük-

van egészségügyi, kulturális ¿a sportweis-
pontokból ©gvaránt: fedettuszodára. A eőzfürdö 13 

méteres medencéje, azt hiszem, egy kissé pirulva 
viseli az „uszoda" elnevezést, ahol mindent lehet, 
csak úszni nem. 

Ami pedig a létesitendő uszoda jövedelmező ré-
szét illeti, azt bátran merem állítani, hogy még a 
mai viszonyok között is biztos, hogy rentábilis 
lesz. Elég itt hivatkoznom a budapesti fedett-
uszodára, amely a főváros egyik legjövedelmezőbb 
vállalata. A budai Rudas-uszoda frekventáltsága 
szintén tanúbizonysága annak, hogy a ledettuszo-
da. közönsége nemcsak a sportemberekből rekru-
tálódik, hanem mindazokból, akik az egészségük, a 
testük ápolására csak egy parányit Is adnak. 

ÁllMsom igazolására hozom fel azt a tényt, 
hogy nemcsak a sportegyesületeknek nem jutott 
elég tréning-óra az uszoda igénybevételére, de a 
regatták, a vitorlázó egylet, a lánycserkészek stb 
is nagyrészben tréning-óra nélkül maradtak, ille-
tőleg az általuk kért óráknak, csak egy bizonyos 
százalékát kaptáik meg. Az 1932, illetőleg 1933. 
évben szerda dólelőttönkint hölgyek vették Igény-
be a férfi-uszodát sporszerfl nsaás szempontjából 
és a közönség háromnegyed része 30 éven felüli 
hölgyekből állott, bizonyítva azt, hogy a fedett-
nszod* nemcsak a diákoknak és aszóknak épülne, 
hanem mindazoknak, akiknek egészségük szem-
előtt t a r t án mellett kulurigényük var, amelyről 
nem afciarnak és nem is fognak lemondani, ugyan-
olyan hangosan és követelőén kiáltva vélem 
együtt, hogy minél — előbb, minden másnál sür-
gősebben építsenek az elmondottak alapján Sze^ 
geden: fedettuszodát! 

Felfüggesztették Vizslán játékjogát. Jelen-
tettük, hogy B á n k u t i Gábor budapesti 
egyesbiró a Vasutas—MAK óvási ügyben le-
folytatta a vizsgálatot. Meglepetést keltett, hogy 
az egyesbiró Szegeden áttanulmányozva az ak-
tákat, azonnali hatállyal felfüggesztette Vizs-
lán Pál játékjogát. Az egyesbiró a vizsgálal 
alatt olyan momentumokat fedezett fel, ame-
lyek a MAK és a játékos vétkességét látszanak 
bizonyítani. Szegeden felkérte F ü r s t Györ-
gyöt. hogy határozatát táviratilag közölje a 
MAK-kah A főtitkár az ügyben beállott fordu-
latról szombaton délelőtt táviratban értesítette 
dr. L a n t o s Mihályt. a MAK főtitkárát A 
budapesti egyesbiró döntése értelmében Vizs-
lán Pál már a vasárnapi KEAC—MAK mécs-
esen sem szerepelhet. 

Domán Miklós (SsVB) és dr. V»lgyes»y Fe-
rene (KBAC) szombaton Budapestre utazott, hogy 
a szövetségi tréningen résztvegyenek. A déli ke-
rületet a két szegedi vivé képviseli a 10 napos 
versennyel egybekötött tréningen. 

331 pengd 96 fillér megfizetésére kötelezték 
az UTE-t mert 663 pengő 92 fillér volt a Sze-
geden megrendezett Szeged FC—ÜTE kupa-
meccs — deficitje. Az ÜTE-nek azért kell fi-
zetni, mert a kupameccseket közös rendezésben 
kell lebonyolítani. Az UTE a 331.96 pengőt 
március 9- ig tartozik megfizetni a Szeged FC-
nek. 

A Zrinyi-KAC vasárnap délelőtt 11 órakor a 
Raffay-étteremben levő helyiségében tartja ttszt-
«jitó közgyűlését. 

Sportelőadás. V a d a s Iván, az atlétikai szövet-
ség déli kerületének szakoktatója vasárnap dél-
előtt 11 órakor a központi egyetem jogikari ter-
mében „A könnyű atlétikai tréning legújabb irány-
elvei" címmel előadást tart. Az előadást az alszö-
vetség rendezi. Belépődíj nincsen. 

Tornaverseny. A tornaszövetség déli kerülete 
vasárnap délelőtt 10 órakor a rókusi tornacsar-
nokban válogató versenyt rendez a központ 
utasítására az utánpótlás felkutatása érdekénen. 

A Szegedi Munkás Testedző Egyesület vezető-
sége értesíti tagjait, hogy közgyűlését március 
3-án, délután 4 órai kezdettel tartja meg az egye-
sület klubhelyiségében. FeAhvvja tagjainak, vala-
mint az újonnan belépni szándékozók Ügyeimét, 
hogy a hideg idők elmultával a rend«*ere* trénin-
geket megkezdte a felsőkereskedelmi iskola tor-
natermében este 7-től 9-ig. Női tornászok részéve 
hétfő, csütörtök, térti twn4s«ek récére ks»dd, 
péntek. Pavtertornássok és birkózók részére szer-
da, szombat 


