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Az elsõévesek döntötték el
a Belvedere-kupa sorsát
Október 21-én, szép õszi napon újra
megrendeztük a Belvedere Kupát. Az idei
megmérettetésre a vendéglátókon kívül négy
csapat jelentkezett: a Hallgatói Önkormányzat csapata, továbbá az elsõ évfolyamos
Tolatás FC, a harmadéves Dinamó JKTGY
és a másodéves Takarékláng. A Belvedere
csapatában pályára léptek Zakar Péter tanár
úr mellett a lap volt fõszerkesztõi: Döbör
András, Jancsák Csaba és Nagy Tamás. Rácz
Lajos tanár úr a kapuban a Dinamó egységét
erõsítette.
A körmérkõzéses bajnokság rendkívül
kiegyenlített játékot hozott: hatalmas meglepetésre a legnagyobb különbségû vereséget a
végsõ gyõztes Dinamó szenvedte el a Tolatás
FC gárdájától (0–3). A többi mecscsen egykét gól döntött. Az elsõ hely sorsa így az utolsó forduló elõtt egyértelmûen az elsõévesek
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kezébe került, õk azonban amekkora meglepetést okoztak elõbb gyõzelmükkel, most
legalább akkorát vereségükkel: az addig pontot sem szerzett HÖK 0–1-es állásról fordított velük szemben a második félidõben. A
Tolatás a Takarékláng ellen vigasztalódott
(1–0), ezzel az is eldõlt, hogy a kiegyenlített színvonalon, a mérleg nyelveként játszó csapatunk ezúttal is felkapaszkodott a
dobogóra. A kupa – az elsõévesek szívélyes
közremûködésével – a Dinamó kezébe került:
a játék képe alapján: megérdemelten.
A torna legjobb kapusa címet közmegelégedésre Nagy Tomaj (HÖK) érdemelte ki,
maga mögé utasítva ebben a rivalizálásban
édesapját, Nagy Ferencet (Belvedere). Gólkirály 3-3 találattal Zsámbor Attila (Dinamó)
és Pataki János (Tolatás) lett. A Bel-vedere 5
szerzett gólját igazságosan elosztotta: Bíró
Csaba, Domonkos Tamás, Jancsák Csaba,
Döbör András és e sorok szerzõje:

XVII. évfolyam 5–6. szám

Az izraeli haditengerészet fejlõdése
(1962—1973)

Nagy Tamás

Mivtak, Miznah

és

Miszgav

nevû

Saar 1

osztályú

A lul

a

S aar –2- es

naszádok bevetésen és a cher -

bourg-i kikötôben. Jobbra a

Mivtak

lehorgonyozva

2005/XVII. 5–6.

naszádok egy hadikikötôben

A Belvedere

csapata

2005-ben
Illés András

Háztáji

tanulmányának második része izrael haditengerészetrô az

59–84.

oldalon olvasható

s z e p t e m b e r – o k t ó b e r

MM V

