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Sport 
Vasárnap: KEüC SzTK 

és Postás—UTC a Hunyadi-téren 
Hétről-hétre csökken az amatőrök bajnoki 

meccseinek a száma: alig néhány elhalasztott 
mérkőzés van még hátra. Vasárnap is mind-
össze két elsőosztályu bajnoki játék lesz a 
szegedi alosztályban, az egyik Szegeden, a má-
sik Szentesen, a szegedi mérkőzésnek azonban 
izgalmas előmeccse lesz: a csoportbajnoki 
döntő. 

A Hnnyadi-téri sporttelepen rendezik meg 
vasárnap a 

KEAC—SzTK 

mérkőzést, amelynek egy héttel ezelőtt még 
döntőfontossága lett volna, a KEAC akkor még 
nem biztosította be bajnokságát, az SzTK vi-
szont még a kiesési zónában volt. Mégis érde-
kes lesz a meccs, mert két technikás csapat, 
kockázat nélkül, a szép játékra fog törekedni. 
Az SzTK jobban ambicionálja a győzelmet 
nemcsak azért, mert le szeretné győzni a baj-
nokot, hanem a két pont megszerzése esetén 
a hetedik helyre rukkolhat előre. Végered-
ményben a futballban a szép játék a fontos 
és ezt igéri a KEAC—SzTK találkozó. A mér-
kőzés délután fél 6 órakor kezdődik, 

Az előjáték, a 

Postás—UTC 

meccs már nagyobb küzdelmet és izgalmat 
ígér, mert a mult vasárnapi 1:1 arányú el-
döntetlen után, ezen a mérkőzésen döl el, 
hogy melyik csapat lesz a csoportbajnok és 
melyik fog az elsöosztályba való jutásért a 
Kecskeméti TE-vel játszani. A nagy érdeklő-
déssel várt játék délután háromnegyed 3 óra-
kor kezdődik. 

Szentesen, az Sz. Máv—KTK mérkőzésen 
dol el. hogy a Reménységet melyik szentesi 
csapat fogja követni a másodosztályba a vas-
utasok, vagy az SzTE. A mérkőzésnek két-
ségtelenül az otthonában játszó Máv. a fa-
voritja. 

Szövetségi dijmecc*: Szeged: UTC II.—MTE II 
(UTC-pálya, délután fél fi óra.) Ifjúsági bajnok-
ság: Sz«g«d: UTC-MTE (UTC-pálya, délután 4 
w*.) 

A Szeged FC Helsinkiben 
fléffffn az első íurameccs Varkandeb^n 

Á Szeged FC turavezetőségétől szombaton 
tt késő esti órákban távirat érkezett Szegedre. 
A távirat jelentette, hogy a csapat megérke-
zett Helsinkibe, ahol ünnepélyesen fogadták. Az 
éjszakát a finn fővárosban töltötte a csapat 
sőt a vasárnapot is ott tölti. Itt pihenik ki a 
játékosok az utazás fáradalmait és innen utaz-
nak hétfőn délelőtt Varkaudeba. ahol első 
meccsüket, játszik 1®. 

D E L M A C í Y A P O R S Z K G Z I 

A S«surf Lfedó Levente EgyeeBlet ma este 9 
Brai kezdette] rended ezévl rózsabálját az ujsze-
gedi Vigadóban. 

Korszakalkotó ujitás a fiilés terén. 
Az uj Express Heatmg-kályha a kutató és haladó fütötechnika csúcsteljesítménye, egy valóságos 
fütttcsoda, mert fütőképessége és fütőanyagmegtakaritása minden képzeletet messze felülmúl. A 
legnagvobb lakást ,irodát vagy üzletet bármilyeunagy hidegben egy gombnyomásra percek alatt, 
S S minden fajta hazai tüzelővel átfűti Világszabadalom. Télen füt, nyáron hut, Kituuö re-
ferenciák. Előnyős fizetési feltételek. Díjtalan prospektus Hosszú garancia. Express Heating-
kályhálk magyarországi kizárólagos eladása: Budapest VI., Andrássy-ut 19. Telefon: 11-1-44 

A Szeged FC ui trenerrei _ 
és ui szervezettel indul 
az uj bajnoki évben 

A Szeged FC csapata hosszabb északi tú-
rára utazott, ugy, hogy csak julius 23-án ér-
kezik vissza. Ezzel a túrával fejezi be a sze-
gedi proficsapat a bajnoki évet, amely — da-
cára elég jó helyezésnek — szerencsétlen év-
nek mondható. A professzionalizmus beveze-
tése óta a szegedi profi futballcsapat még any-
nyi csalódást nem igen szerzett a város kö-
zönségének, mint a mai csapat. A kellemetlen 
vereségek egymást érték, jelentéktelen liga-
csapatok meglepetésszerűen útjába álltak a 
szegedi együttes győzelmének és ez oda veze-
tett, hogy a szegedi csapat elvesztette tekin-
télyét. A csapatban ma öröme senkinek nem 
telik. Az egykor lelkes, nagy futballtábor 
megfogyatkozott. Szerencsére a bajnoki évnek 
vége van és lezárhatjuk az évet. Messzebb ki-
ható bajt nem okozott, mert nem a szép fut-
ball bukott meg, hanem megbukott egy csa-
pat, amely nem állt hivatása magaslatán, 
amely megromlott szellemében és kötelesség-
teljesítésben. Ez a csapat a mai összetételében 
nem képviselheti a szegedi színeket Nagy re-
organizálással állhat csak ki küzdeni a csapat 
amelyből hiányzani kell mindazoknak, akik 
részben okai az idei kudarcoknak. 

Nem volna azonban igazságos dolog telje-
sen a csapatra hárítani a kudarcot Hibás volt \ reprezentálja, 
a vezetés is. A Szeged FC ügyvezetésének bel- í 

ső struktúrájában voltak hibák, fogyatékos-
ságok és innen indult ki a bomlás. Hiányzott 
a szakértő, de legjobban hiányzott a tiszta ju-
diciumu vezet«». Kevés volt az anyagi lehető-
ség és kevés volt a tervszerűség, a koncepció 
és túlságos nagy szerep jutott a véletlennek. 

A hibákból le kell vonni a tanulságokat, 
araiic meg is van minden remény, mert ugy 
értesültünk, hogy ugy az ügyvezetési i , mint 
a trénerkérdésben gyökeres változások lesznek. 
A régi csapat és a régi ügyvezetés a mostan 
túrával befejezi szereplését és az uj szervez-
kedést uj vezetők készítik elő. A Szeged FC-t 
jövőre egészen uj alapokra kell helyezni, ugy 
sportbelileg, mint az adminsztráció és társa-
dalmi szervezkedés szempontjából is. Sport-
belileg igen értékes, komoly múltra visszate-
kintő tréner veszi kezébe a csapatot, az admi-
nisztrációt a régi vezérkar egyik erőskezű tag-
ja fogja irányítani uj erők bekapcsolásával 
táisadalmilag pedig egészen uj, széles alapon 
fogják megszervezni a klubot Már most meg-
indult a munka és minden remény megvan 
arra, hogy az őszkor meginduló uj bajnoki év-
ben a Szeged FC visszaszerzi elveszett presz-
tizsét egy olyan csapat megszervezésével, 
amely méltó lesz arra, hogy Szeged várost 

M o t o r - é s s p o r t c s ó n a k o k 
legszebb kivitelbe®, prima kidolgozásban, olcsó áron KOVÁCS JÓZSEF csónakkészitőnél Újszeged 
Középkikötősor 5, városi stranddal szemben. AHandó raktár. Résztvesz az ipari vásáron, kiállttá* 

az udvarban. 

Szegedi aíoszfáfy-Sékéscsabai 
alosztály 

Hódmezővásárhelyen és Makón 
A DLASz nem feledkezik meg azokról, akik 

a rezsim mellé álltak: egymásután rendezi 
meg a vidéki meccseket, mintha Szeged nem 
is volna a világon... A szegedi alosztály-
csabai alosztály revansmeccset ismét vidéken 
rendezi meg az alszövetség. Ez a körülmény 
nem érinti különösebben a szegedieket, de 
furcsának találják, hogy a pünkösdi két mér-
kőzésből, egy sem jutott a DLASz székhelyé-
nek. Hódmezővásárhelynek és Makónak min-
denesetre jól jött a meccs, csak legalább ne 
fizetne ismét rá az alszövetség, mert a defi-
citben a szegedieknek is része kell, hogy le-
gyen . . . 

Az elsó meccs vasárnap lesz Hódmezővásár-
helyen, az előjátékot a Makó—Hódmezővásár-
hely szenior és a Makó—Hódmezővásrhely if-
júsági találkozó adja-

Hétfőn Makón, a MAK-pályán kerül eldön-

/portingek 
selyemből, trikóból, dlvatsclnekben 

Poüák Testvéreknél 

Ha szép és Uivaios akar lenni, 

D l d í S 'Akkor | | | J U U 0 fodrászhoz kell menp i 

Tarlós ondolálás, hajfestés, haj szőkítés 

a legmodernebb eljárás szerint. 

Sxeaed. T i i x o l o i o a körűi 4 9 . 

tésre a három mérkőzés. A „nagycsapatok" 
meccse délután fél 6 órakor, a városokközöttl 
játék délután háromnegyed 4 órakor, az ifjú-
ságiak találkozója egynegyed 8 órakor kerül 
lebonyolításra. Ügy a szegedi, mint a csabai 
alosztály csapatának összeállítását már kö-
zölte a Délmagyarország, de változások vár-
hatók, amennyiben a vasárnapi KEAC—SzTK 
meccs után hétfőn több szegedi játékos állhat 
az együttes rendelkezésére. Hogy a szövetségi 
kapitány milyen módon változtat az eredeti 
összeállításon, az valószínűleg csak az utolsó 
pillanatban döl el. Mindenesetre nehéz dolga 
van a kapitánynak, mert figyelemmel kell len-
nie arra is, hogy abból a városból is szerepel-
tessen játékost, ahol a meccset lejátszák. 

Vitorlás verseny a Tiszán A Szegedi Vitor-
lázó Egyesület vasárnap délelőtt 10 órai kez-
dettel rendezi tavaszi versenyét, amely az el-
ső folyóvízi vitorlásverseny Magyarországon. 
Start pontosan tíz órakor a Szeged Vitorlázó 
Egyesület háza előtt kijelölt startvonalnál, 
ugyanott lesz a cél is. A verseny a kijelölendő 
útvonal hatszori befutásából áll, melyet a ha-
jók három-három körre osztva kétszeri ver-
sennyel futnak ki, a végeredményt a két ver-
seny összetett eredménye adja. 

Áltordai-AIt Sándor, a KEAC bajnoktornászát 
szombaton a jogtudományok doktorává avatták 
a szegedi egyetemen. 

A Vasutas futballcsapata vasárnap Békéscsa-
bán a CsAK-kal, hétfőn a Törekvéssel mérkőzik 

Tehetségkutató tebeverMny. A tekeaport egyik 
jelentős állomás» lesz a vasárnap egyéni és te-
hetségíkutatóverseny, amelyet a Vasutas a Zriuyi-
KAC-caJ karöltve rendez meg a Sárkány-féle te-
kepályán. A versenyre, aipely d/Wfltt 9 órakor 
kezdődfk és este 10 óráig tart, a belysrin«» is 
lehet nevezni. — Hétfőn klubkőzi verseny lesz 
délelőtt 10 érai kezdettel a Vasutas. • Toldi és a 
kereskedők csapata kőzött. 


