
Á legfrissebb eredmények 
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Örök rangadó 
A Szegedi VSE labdarúgó-

együttese ma idegenben 
mérkőzik, az örök ellenfél, 
a Szolnoki MÁV otthonába 
látogat 1944-ig az NB I-ben, 
majd azóta az NB II-ben ta-
lálkozott egymással a két 
nagyműltű c sapa t összesen 
tö-szor játszottak egymás el-
len, s érdekes módon ebből 
tizenkétszer fordult elő győ-
zelem, döntetlen és vere-
ség is, 

A hazai pálya előnye ter-
mészetesen megmutatkozott, 
mer t Szolnokon is, Szegeden 
is 10—10 alkalommal nyert 
az otthon játszó és csak két-
szer a vendég. Így a Szegedi 
VSE 1954-ben 1:0, majd tíz 
évvel később 3:0 arányban 
győzött Szolnokon, a többi 
mérkőzésen azonban legfel-
jebb csak döntetlent ér t eL 
(Öt alkalommal.) A döntet-
len eredmény most is jó 
lenne! 

H. k 

Tegnap, szombaton megyei 
bajnoki labdarúgó-mérkőzést 
játszották Szegeden: 

Alsóvárosi MAV— 
Hódmezővásárhelyi Vasas 

5:1 (3:0) 

Szabadság tér, 800 néző. 
Vezette: Kiss S. (Békés me-
gye). Alsóváros: Katona I. 
(Berta) — Bakacsi, Domon-
kos, Jó já r t — Katona IX., 
Bauer — Pacsika, Horváth, 
Batki, Dudás, Gárdián. H. 
Vasas: Bakos (Kopcsik) — 
Kérdő, Koczkás, Bajnóczi — 
Dómján, Huszár (Erdei) — 
Fenesl, Polyák, Schuk, Gi-
licz, Oszlács. 

A 6. percben Batki szök-
tette Katona I I . - l aki 16 
méterről nagy erővel a ka -
puba lőtt. 1:0. A 17. percben 
az első veszélyes támadást 
vezették a vendégek és Osz-
lács 18 méterről leadott lö-
vését védte Katona. A 28. 
percben Gárdián a jobbszé-
len elfutott , beadását a jó 
ütemben érkező Dudás kö-
zelről a hálóba továbbította. 
2:0. Ezután nem sokkal Ka-
tona I. egy összecsapás so-
rán megsérült és helyette 
Berta á í t a kapuba. A 37. 
percben szép gól ese t t Bal-
oldali t ámadás közben Du-
dás majdnem az alapvonal-
ról beadott és Pacsika nyolc 
méterről a hálóba bombá-
zott. 3:0! 

Fordulás után egy Ideig a 
vendégek támadtak. A 8. 
percben Gilicz veszélyezte-

Ajándék Csongrádnak 
A Csongrád megyei evezős 

szövetség nemrégiben kezd-
te meg működését A szö-
vetség vezetői m á r tárgyal-
tak a csongrádi evezősökkel 
miként lehetne ott is szak-
osztályt létrehozni. Figye-
lemre méltó, hogy a Szegedi 
József Attila Tudomány-
egyetem testnevelési tanszé-
ke szívesen sietne a csong-
rádlak segítségére. Három 
h a j ó t W kétpárevezőst és 
két négyes ha jó t könyvi á t -
írással a jándékképpen adná-

nak, hogy a munka könnyeb-
ben meginduljon. 

Azért szeretnének Csong-
rádon kiépíteni bázist ma-
guknak, mert a Tisza menti 
városok közül legközelebb 
csak Szolnokon foglalkoznak 
az evezéssel. Csongrádon a 
nyári túrák idején megfe-
lelő pihenőhely adódna a 
túrázóknak is. Ha a csong-
rádiak esetleg nem tudnak 
szakosztályt létrehozni, ak -
kor Mindszenten próbálko-
zik ma jd a szövetség az eve-
zőssport meghonosításával. 

Pálya az iskola mellett 
Ha kicsi az iskolaudvar — 

bővftsd ki egy sportpályával. 
Ez jelszava a deszki ál talá-
nos iskola vezetőinek. S lám 
nem is olyan rossz elv. Mert 
aki az iskola zsúfoltságát 
lát ja, az rögtön észreveszi 
hogy a keskeny iskolaudvar 
nem alkalmas arra, hogy 
168 tanuló testnevelési igé-

nyét kielégítse. 
Hogy jutottak az ú j pá-

lyához? 
Valahogy így Takács Pé-

terné igazgató egy napon fel-
kereste a tanácsot: 

— Az Iskola oldalával 
szemben az utca másik szé-
lén bozótos park húzódik. 
Egy darabka elég lenne ab-
ból sportpályának. Nagy 
szükség volna r á ! . . . 

A tanácsnál szeretik a 
spor to t így hát igent mond-
tak a kérsére. 

Pár nappal később már 
kezdődött a munka. 30—40 
gyerek szorgoskodott ott dél-
utánonként Dombi László ta-
n á r vezetésével csákánnyal, 
ásóval és kapával. Ir tot ták a 
som- és mogyorócserjét, a 
dudvát, a gazt, a bozótos 
dzsungelt. De bekapcsolód-
tak a honvédség tagjai is gé-
peikkel, s a helybeli sport-
kör f ia tal ja i is szerszámot ra-
sadtak. A gépállomás salakot 
hordott, fuva r t biztosított. 
Most már ott áll a pálya szé-
lén a vörös salak ls, hogy 
gondos kezek elteregessék, s 
a gépek lehengereljék. A 
kézilabda kapuk ls megér-
keztek, jeléül a járási TS 
bizalmának. A munka folyik, 
s a pálya egyre szépül. Szep-
temberben már nem lesz 
gondja az általános Iskolás 
tanulóknak, no meg a deszki 
kézilabdázni szándékozó f ia -
taloknak. 15—20 ezer forint 
értékú pályát varázsoltak a 

község közepébe, s ennek 
nemsokára érzik m a j d hasz-
n á t 

Amit tettek dicséretre mél-
tó cselekedet, melynek ta-
nulsága is van: mindig ki 
lehet valami okosat találni a 
sport érdekében, ha gondol-
kodik az ember és tenni is 
akar é r t e 

B. X 

tett, de a 16-os vonala előtt 
buktatták. A megítélt sza-
badrúgást Gilicz ívelte, ma jd 
Koczkás fejéről a labda a 
hálóba került . 3:1. Változatos 
játék után Dudás a félpályá-
ról elindult és a kifutó ka -
pus mellett a hálóba gurított. 
A 35. percben Dudás megis-
mételte az előbbi gólt és ez-
zel beállította a végered-
ményt. 

Végig sportszerű játékban 
a szegediek megérdemelten 
nyertek, de a gólarány túl-
zott. Jó játékvezetés. 

Seller István 

Az Ady téri-pályán városi 
labdarúgó-mérkőzés volt: 

Textilművek—Bőrösök 
4:3 (2:2) 

200 néző. Vezette? Zőtfi. 
Textiles: Kádár L. — Herédi, 
Balogh, Szabó — Lovászi, 
Varga — Vincze, Csányi F„ 
Döme, Csányi S., Juhász. 
Bőrösök: Pecák — Farkas 
F„ Barta, Szélpál — Kocsis, 
Farkas S. — Tóth J., Süli A., 
Hujber, Szélpál. A második 
félidő elején a Bőrösök sze-
rezték meg a vezetést, ma jd 
utána nem sokkal később a 
Textilesből Balogh a kiállí-
tás sorsára k e r ü l t A vendé-
gek azonban tíz emberrel is 
nyertek. A győztes gól tizen-
egyesből esett. 

Góllövő: Csányi F„ Csányi 
S.. Juhász, Lovászi (1 l-esből), 
illetve: Hujber (2), Tóth J . 

Budapesten két NB l-es t a -
lálkozóra került sors 

Vasas—Pécs 4 * (Ml) 

Fáy utca. Vezette: Magyar 
Z. 

Hatalmas lendülettel kez-
dett a Vasas és már a máso-
dik percben a pécsi kapuba 
kerül t a labda: Puskás be-
adását Korsós 3 m-ről a ka-
pu közepébe vágta. (1:0). 10 
perc után a Pécs ls táma-
dott. A 33. percben szöglet-
rúgás után Mészöly középre 
ívelt, Radics 5 m-ről a balsa-
rokba fejel te a labdát. A 41. 
percben Puskás 20 m-ről vá-
rat lanul lőtt, Rapp visszafelé 
vetődve csak beleütni tudott 
a lövésbe, a labda a balsa-
rokba került . (3:0). 

A második félidőben egy-
két akciótól eltekintve nagy 
fölényben játszott a Vasas. 
Rapp többször is ragyogóan 
védett. 4 perccel a befejezés 
előtt született az ú jabb gól: 
Farkas 10 m-ről védhetetlen 
lövést küldött a kapuba. 
(4:0). 

Szombathely— 
Egyetértés 1:1 (1:0) 

Soroksár. Vezette: Kama-
rás dr. 

Eleinte a vendégcsapat tá-
madott, m a j d változatos lett 
a játék. Az első gólt a szom-
bathelylek szerezték: Pék á t -

adását Gangl — a balszélső 
— a léc mellett a hálóba 
küldte. Szünet után a 22. 
percben Varga szabadrúgása 
után Harangi — ugyancsak 
a balszélső — 12 méterről a 
kapuba lőtt. 1:1. 

NSZK—AngBa 1:0 (0:0) 

Hannoverben a világbaj-
nokságon ezüstérmet nyert 
nyugatnémet csapat legyőzte 
a világbajnokot. Góllövő: 
Beckenbauer (82. perc). 

Tégla remekelt 
Havannában 

Kuba fővárosában. Havan-
nában rendezett nemzetközi 
atlétikai versenyen Tégla 
Ferenc, az SZVSE rekordere 
58.18 m-es eredménnyel győ-
zött a diszkoszvetésben, míg a 
súlylökésben 14,85 m-rel a 
harmadik helyen végzet t 
Tégla Ferenc fejlődése tö-
retlen és nem lesz meglepetés 
tőle a 60 méteres teljesít-
mény, esetleg az olimpiai 
kiküldetés sem. 

Csehszlovákia— 
Szovjetunió 3:0 (2:0) 

Az olimpiai labdarúgó-
torna visszavágó mérkőzését 
Isztravában játszották. 5:3-as 
összesített eredménnyel a 
csehszlovákok jutottak a 16-
os döntőbe. 

l apzá r t ako r érkezett: 

NB I I : MGM Debrecen— 
Szegedi Dózsa 1:1. NB IIIs 
Orosháza—SZAK 2:2. 

Amikor Juhász Gyula 
köszöntötte az FTC-t 

Szegeden 
Juhász Gyula, a nagy 

szegedi költő több mint fél-
évszázaddal ezelőtt, amikor 
szakolcai tanárkodása után 
hazatért szülővárosába, régi 
tradíciója szerint megint föl-
csapott újságírónak. Ekkor, 
1913. július 29-én, vasárnap 
érkezett Szegedre a Ferenc-
város labdarúgó-csapata, 
hogy megmérkőzzék a SZAK 
labdarúgóival. 

A Fradi akkor dicsősége 
egyik csúcsán tündökölt. Va-
sárnap délelőtt Temesvár fe-
löl jött az Európa-hirű csa-
pat. A város három díszhin-
t a j á t bocsátotta rendelkezé-
sükre, és sokan a jánlo t tak 
fel magánfogatokat is szá-
mukra. Délelőtt megtekintet-
ték a várost, délben ebéd a 
Baross-vendéglőben, délután 
pedig Langfeldernek, a „ki-
tűnő kvalitású' ' bírónak ve-
zetésével kezdődött meg a 
mérkőzés. 

Az érkezés nap ján J . Gy. 
monogrammal „Nemzetközi 
viszonylatban" címmel jelent 
meg Juhász Gyula egyetlen 
sporttárgyú prózai irása. 

„A Ferencváros és az egész 
ország sport társadalma — ír-
ta többek között a költő —, 
útnak indította kedvelt csa-
patát, hogy dicsőséget, hí rne-
vet szerezzen a magyar név-
nek. S a Franzstadt meg is 
felelt a hozzája fűzöt t remé-
nyeknek. Először is Német-
országba látogatott eL 8 Ber-

lin, Hamburg és Bréma leg-
jobb csapatait megsemmisítő 
fölénnyel győzte le. Ezután 
pedig Angliába, a labdarúgó 
sport őshazájába látogatott el 
bajnokcsapatunk, s itt egy 
értékes, szép győzelmet a ra -
tott, egyszer pedig vereséget 
szenvedett. Ez a vereség 
azonban felért a győzelem-
mel is, mert hosszú út f á ra -
dalmaitól kimerülve állott 
ki az FTC az angol váloga-
tottakból álló Englich Wan-
derersek ellen. A német és 
angol lapok a legnagyobb 
elismerés hangján emlékez-
tek meg a Ferencvárosi Toe-
na Club t e l j e s í t m é n y e i r ő l ^ 
Most azt a kiváló csapatot 
üdvözölhetjük városunk falai 
között, amely a magyar név-
nek oly sok dicsőséget szer-
zett . . . " 

Es ma éppen megint sze-
gedi csapattal mérkőzik a 
Ferencváros, Városunk is-
mét köszönti a hozzánk é r -
kező nagy múltú zöld-fehér 
tizenegyet, amely mostaná-
ban is nagyszerű eredménye-
ket muta t fel. J ó képességeit 
legutóbb éppen a Bologná-
val szemben bizonyította be. 
Persze nem szeretnénk, ha 
a csapat akkori, ötvenöt év-
vel ezelőtti 5:0-ás győzelmét 
megismételné. De sportszerű, 
szép játékot várunk. Győz-
zön a jobb! 

A vidék és a birkózósport 

ORSZÁGOS ÉRC- ES ÁSVÁNYBÁNYÁK, 
VASÉRC MÜVEI, RVDABANYA 

Közfiietek és magánosok, 

figyelem! 
Felajánljuk mogvótelra 
elfekvő fölösleges állóeszközeinkből 
az alábbi eszközöket: 

Transzformátorok, oUifhütéssel, szarai 
léghűtéssel. 

Áramváltók. 
Megszakítók és indítók 
Tokozott elosztó berendezés (kttpesoio 

és bizt. szekr.) 
Külszíni elosztóberendezések és tartozéka* 
Műszerek és mérőeszközök (mechanikai, 

hőtechnikai. és vili. elven működők) 
Csigasor 3—5 tonnáig 
Dugattyús és centrifugál szivattyúk 
Aksziális és centrifugál ventillátorok 
Akkumulátor töltő berendezés 
Szuper centrifuga 
Félautomata körbuktató (600 mm nyomközű 

2 m 3-es csille buktatáshoz) 
Olajtüzelésű edzőkemence 
Mozdonyrádió keskeny nyomközű mozdonyhoz 

(adó-vevő központ, telefonnal) 

Vételár megállapodás szerint. 
Fenti állóeszköz csoportokiba tartozó eszközök megte-
kinthetők telepünkön, vasárnap kivételével minden-
nap délelőtt 7 órától délután 15 óráig. 

Érdeklődni lehet: 
OÉA VASÉRC MÜVEI, RUDABÁNYA 

Telefon: Rudabánya 3. 
Ügyintéző: Kandra Árpád. 
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Kevés sportág képviselői 
vá r j ák olyan bizakodással a 
mexikói olimpiát, mint a 
birkózók. Kozma István 
aranyéremre esélyess míg 
Varga, Sillai, Kiss és Ba j -
kó jó helyezést szerezhet. 

A magyar birkózósport 
vezetőit ezekben a hónapok-
ban, érthetően, az olimpiai 
elókészületek foglalkoztat-
ják: pontosan be kell t a r -
tamok a „mexikói menetren-
det", hiszen ez a sikeres 
szereplés előfeltétele. A szö-
vetségben azonban a sport-
ág jövőjére is gondolnak, 
erősíteni a k a r j á k a birkó-
zás tömegbázisát, ezért se-
gítik elő a vidéki szakosz-
tályok fe j lődését Ezekről a 
kérdéseikről beszélgettünk 
Matúra Mihállyal, a Magyar 
Birkózó Szövetség elnöké-
vel, aki szenvedélyesen sze-
reti spor tágá t és pontosan 51 
esztendeje foglalkozik vele. 

— Mindig fontos szerepet 
játszott a vidék a magyar 
birkózósportbdn — mondja 
az elnök. — Sok neves ver-
senyzők vidékről indult e l 
így például annak idején 
Bóbis Kecskemétről Hó-
dos Debrecenből, Gál Ceg-
lédről és Polyák Lajosmizsé-
r ő l E jó hagyományoknak 
ma is van folytatója a győri 
Sillai személyében. Vár juk 
az ú j abb vidéki birkózó te-
hetségeket Jelenleg a 4500 
igazolt birkózó versnyzőből 
3500 vidéki. Ezt az a rányt 
jelzi a szakosztályok száma 
is. Budapesten 16 jól műkö-
dő szakosztály található, ez-
zel szemben vidéken 102. 

— Mit tesz a szövetség a 
vidéki birkózósport fejlesz-
téséért? 

— Két akadálya van sport-
águnk további el terjedésé-
nek. Az egyik: a szabályos 
küzdőtérhez elengedhetetlen 
a szőnyeg. Ez jelenleg 30—40 
ezer forint. Egy ú j f a j t a sző-
nyeg gyártásáról tárgyalunk. 
A mintapéldány már elké-
szült: előnye, hogy mű-
anyagból, habszivacsból ké-
s zü l i tehát könnyebb és ol-
csóbb is, mint az eddigi sző-
nyegek. Ezt könnyebben be-
szerezhetik ma jd a szak-
osztályok. 

— Mit ta r t fontosabbnak, 
a kötött- vagy a szabad-
fogású utánpótlás nevelését? 

— Egy-két esztendővel ez-
előtt a magyar birkózásport 
a szabadfogású versenyeken 
gyengébb nemzetközi ered-
ményeket ér t el, mint a kö-
töttfogásúban. Ezért koráb-

ban a r r a törekedtünk, hug* 
a f iatalok számára országos 
méretű szabadfogású verse-
nyeket rendezzenek. Ez a fo-
gásnem különben is a lka l -
masabb arra , hogy a gyere-
kekkel megkedveltessük a 
b i rkózás l mert n e m Kifáa 
különösebb szabályismereteL 
Egy kis túlzással így jelle-
mezhet jük a szabadfogású 
versenyt: „Fogd, ahol éred!*' 
Korábban örül tünk a sok 
szabadfogású versenynek, 
most azonban m á r az t t aná -
csoljuk a vidéki szakosztá-
lyoknak, hogy vigyázzanak 
az arányokra, nehogy most 
a másik végletbe essünk: 
Egyformán törődjünk mind-
két fogásnem versenyeinek 
rendezésével. 

K . 8 . 

S=0=R=0=K=B=A=N 
Nemcsak Szegeden, hanem 

egész Csongrád megyében 
nagy érdeklődés előzi meg 
a mai országos motorkerék-
páros-bajnokságot. A rend-
kívül izgalmasnak ígérkező 
viadalt a SZEAC Tisza-parti 
s tadionjában délelőtt 10 óra-
kor kezdik, gyors egymás-
utánban bonyolí t ják ma jd le 
a futamokat , amelyekben 
négy szegedi versenyző is 
indul. 

* 
A Csongrád megyei labda-

rúgó-bajnokságban szereplő 
két szegedi járási csapat m a 
saját otthonában mérkőzik. 
A Dorozsmának nehéz dol-
ga lesz, mer t a Szentesi Víz-

mai műsor 
Labdarúgás. NB I : SZEAC— 

Ferencváros. Tisza-parti stadion, 
fél 6 (Petri). Előtte SZEAC I.— 
SZEAC n . i f júsági bajnoki . 4 
"Pa. NB III: Sz. Spartacus— 
Mezőkovácsházi Petőfi. Hunyadi 
tér, 10 óra (Lajkó). Előtte Spar-
tacus—Tápé lf ibajnokl. Megvei 
ba jnokság : Dorozsma—Szentesi 
Vízmű, Dorozsma. fél 10 (Her-
czegh). Sz. Kender—Nagymágocs. 
SZAK-pálya. 10 óra (K. Varga). 
Kistelek—Makói TVSE. Kistelek, 
fél G (Kormányos). 

Atlétika. Sportiskolások terüle-
ti versenye. Ady tér. 9 óra. 

Kézilabda. Kisstadion: Szegedi 
TK—Bp. HSC. NB II női. fél 10. 
Sz. Előre—Budai Nagy Antal SE. 
NB I B férfi , fél 11. Megyei 
ba jnokság: Kisstadion: Szegedi 
EMERGE—Sz. Közgazdasági 
Technikum női. 8 óra. Sz. Előre 
II.—Csanádpalota férfi , fél 9. 
Sz. EMERGÉ—Csongrád férfi. 9 
óra. Sz. Konzervgyár—Szentesi 
KMTE női. 10 óra. SZTK—SZE-
AC férfi , 10 óra. MEDOSZ-pálva: 
Sz. MEDOSZ—Szentesi KMTE 
férf i . 9 óra. Ady tér : Móraváro-
si Kinizsi—H. Textiles női. 9 óra. 
Sándorfa lva: Sándorfalva—Do-
rozama férfi- ta p"— 

Ökölvívás. Területi csapatbaj -
nokság: Sz. Dózsa—Hunvadl SE 
(Hódmezővásárhely). Hunyadi 
téri Dózsa-pálya, este 8 óra. 
(Rossz idő esetén a Rókusi Tor-
nacsarnokban.) 

Röplabda. NB I női : 3z. Ken-
der—Dunaújvárosi Kohász. Kis-
stadion. 9 óra. NB n női: Sz 
Spartacus—Bp. Fep-oglóbusz. Ti-
sza-parti Gimnázium udvara. 12 
óra. 

Teke. NB II f é r f i : Sz. Postás 
—Bp. ERDERT. Postás-pálya, ne-
gyed 11. Megyei ba jnokság : Sz. 
Kender—Makói TVSE, Építők-
pálya. reggel 8 óra. 

mű a táblázat második he-
lyezettje, ezenkívül mindig 
jól szerepel Dorozsmán. A 
kistelekiek a Makói TVSE-
vel (Vasassal) u to l jára 16 
évvel ezelőtt találkoztak. Ak-
koriban mindig a makói csa-
pat győzött, most viszont a 
Kistelek az esélyes. 

* 

A héten Olaszországban 
rendezik meg a labdarúgó 
Európa-bajnokság döntőit. 
Szerdán Olaszország és a 
Szovjetunió válogatott ja Ná-
polyban, Anglia és Jugoszlá-
via válogatott ja Firenzében 
mérkőzik. Szombaton az elő-
döntő két győztese az első 
helyért, az elődöntő két 
vesztese pedig a harmadik 
helyért játszik Rómában. * 

A jövő évi atlétikai Euró-
pa-bajnokságon, amely Gö-
rögországban lesz, a hazaiak 
a maratoni fu tás t egy i rány-
ban, az egykori maratoni 
csatamező és Athén között 
rendezik. Azon a klasszikus 
történelmi útvonalon, ame-
lyen a hős katona hírül vi t te 
az athéniaknak, hogy győz-
tek a perzsák felett, s u tána 
a kimerültségtől holtan ros-
kadt össze. A cél az olim-
piai stadion lesz, ahova 1896-
ban a maratoni fu t á s me-
zőnye beérkezett. 

OEL-MAGYAKORSZAG - A Magyar Szocialista Munkáspárt 
Csongrád megyei £s Szeged várost bizottsága te a tanács napi-
lapja. — Szerkeszt) a szerkesztő bizottság. — Felelős szerkesztős 
F. Nagy István. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged. Magyar 
Tanácsköztársaság út ja 10. Telefon: 18-538. 13-003 - Felelős kiadót 
Kovács László. — A lapot n y o m j a : a Szeged) Nyomda. Szegedi 
Bajcsy-Zsilinszky U. 28. (Index 29 08 8). — Előfizetési d í j egy hú-

napra 18 fo r in t 


