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SpOTÍ .. 

Megtarthatja-e a Szeged FC 
a negyedik helyet? 

•Jagadhatallan, hogy a Szeged FG ebben a 
szezonban olyan közel jutott a közönséghez, 
amivel nem minden egyesület dicsekedhet. 
Megállapítható, hogy szeretik a Szeged IC-t 
Szegeden és az az ellenszenv, amellyel vidéken 
viseltettek a Szeged FG iránt, teljesen meg-
szűnt, sőt bizonyom melegséggel fogadják ma 
már a Szeged FC-t Budapesten is. Erre a szim-
pátiára mindenképen rászolgált a Szeged FC, 
amely a szűkös viszonyok ellenére díszes po-
zíciót verekedett ki magánali; reálisan nyerte 
meg meccseit és becsületes harc után adla át a 
dicsőséget egy-egy vesztett mérkőzés után el-
lenfelének. 

Miért van mégis nebéz helyzetben a Szeged 
FC, amely különösen most, amikor óriási küz-
delmet folytat a nagyjelentőségű negyedik 
helyért, arra világit rá 

Villányi Ármin, 

a Szeged FC elnöke. 
— örömmel látom — mondotta —, riogy a 

Szeged FG-nck heroikus munkáját, amellyel 
a tavaszí szezonban a negyedik helyre küzdöt-
te fel magát, a közönség nagyrésze — lelkese-
déssel pártolja. Viszont sajnálattal kell meg-
állapítanom, hogy a negyedik hely megtartása, 
hoz nem elég a lelkesedés; anyagi pártolásban 
ncin részesül kellőképen a Szeged FC- Ennek 
könnyen az lehet a következménye, hogy ezt a 
szép pozíciót nem fogja tudni megtartani. Sú-
lyos anyagi helyzetünkhöz még az is hozzájá-
rult, hogy legutóbbi két mérkőzésünkön visz-
*zaesésl tapasztaltunk a játékosok formáján; a 
csatársor határozottan meggyengült. Ezt azzal 
magyarázom, hogy M e s t e r betegsége miatt 
kivált a támadósorból. Tisztában vagyunk az-
zal, hogy mit kellene cselekednünk, hogy meg-
felelően pótolni tudjuk, nj csatárt kellene szer-
ződtetni. Itt ismét elő kell állnom az anyagi 
bajokkal, mert jelenlegi helyzetünkben még 
gondolni sem szabad játekosszerzódtetésre. 

— Súlyos anyagi viszonyainkhoz az időjárás 
is hozzájárult. Az a három meccs, amelv már-
ciusban került eldöntésre Szegeden, anyagi 
szempontból kudarccal végződött, mert a hideg 
idő miatt több, mint felére csökkent a mérkő-
zéslátogatók száma. 

— Annak ellenére, hogy súlyos helyzetben 
van a Szeged FC — folytatta Villányi —, a 
vezetőség minden tőle telhetőt elkövet, hogy 
csapatának a negyedik helyet biztosítsa. Első 
lépése az volt, hogy megvette a Somogy tói a 
pályaválasztó jogot, bízva abban, hogy az az 
összeg, amelyet erre a célra fordított, a mér-
kőzésen visszatérül. Ha azonban ez a meccs is 
a többiekhez hasonló anyagi eredménnyel vég-
ződik, abban az esetben alig tartom lehetsé-
gesnek, hogy csapatunkat megerősítsük uj já-
tékos szerződtetésével. Ez természetesen a csa-
pat jelenlegi pozíciójúra is kihatással lenne. 
Ehhez járul még az is, hogy a mögöttünk két 

' ponttal álló egyesületek olyan erővel dobták 
magukét a negyedik helyért folyó küzdelembe, 
amelyből a szerény viszonyok kőzött levő sze-
gedi klub csak akkor kerülhet ki győztesen, ha 
hívei minden tekintetben támogatják. 

— Jelenlegi helyzetünk a tabellán még jó, — 
mondotta végül Villányi —, mert a hátralevő 
négy meccsből öt pontot kell szereznünk, hogy 
biztosítsuk pozíciónkat a Budai II és a Kispest 
előtt. Ez a kél egyesület, bár anyagilag jobban 
fel van készülve a Szeged FC-nel, sportszem-
jwntliól nincs ojy.an c1oü£űs heh;zetbeu, mint 

mi. A Budai 11-nek hét, a Kispestnek nyolc 
pontot kell szereznie a még megszerezhető 
nyolc pontból. Az, aki tisztában van az egyes 
csapatok erőviszonyával és az óriási ponllinrc-
cal, tudja, hogy reális számítás szerint a két 
konkurrens nem tudja keresztül vinni szán-
dékát. Az egyiknek feltétlenül le kell szakadni, 
mert egymás ellen is kell mérkőzniük és fel 
fogja őket tartóztatni minden bizonnyal a 
Hungária, a Bocskai és a Pliübus, amelyeknek 
ugyancsak nagy szükségük van a pontokra. 

— A két konkurrenssel szemben a Szeged 
FC-nek olyan meccsei vannak hátra, amelye-
ken reális számítás szerint legalább öt pontot 
szerezhet, ez pedig elegendő a negyedik hely-
hez. A III. kerülettel cs a Somoggyal Szegeden, 
a Soroksárral SoroksároU játszik a Szeged FC. 
Ezek közül a legnehezebb ellenfél a Soroksár, 
dc nem vagyok optimista, ha arra gondolok, 
hogy ezen :i meccsen legalább az egyik pont a 
miénk lesz. Újpestet szándékosan hagytam ki 
a számításból, mert a bajnokaspiránssal szem-
ben nem szabad esélyes ellenfélnek tekinteni a 
Szeged FC-t. Az Újpestnek ezen a meccsen döl 
cl a bajnoksága, el lehel képzelni, milyen fel-
készültséggel veszi fel a harcot. 

— Csüggedni tehát nincsen okunk, de si-
kerre csak abban az esetben számithatunk, ha 
a közönség nemcsak lelkesedéssel, hanem 
megerőltetve magát, még a mai nehéz viszo-
nyok közöli is, anyagiakkal ís .támogatja a 
Szeged FC-t, amely szerintem megérdemli a 
pártolást. 

Szeged sportfa 
Irla bástyái IIOLTZER TIVADAR 

A hódolat és hála ünnepe után még sokáig 
fog emlékezetünkben és lelkiünkben élni József 
főherceg magas kultúrájú Klebelsberg-emlék-
l>eszéde. Bennünket, a magyar testi kultúra 
munkásait az a teljesített munka, amit a fő-
herceg olyan frappánsul jellemzett, vagyis 
hogy „57 évet élt, de egy évszázadnál többet al. 
kotott" a legmélyebb hódolattal és hálával tölt 
el a korán elhunyt nagy kultuszminiszter, Sze-
ged országgyűlési képviselője és szülővárosunk 
jótevőjének emléke iránt. 

Természetesen, mi sem áll tőlünk távolabb, 
mini kegyeletsérlést követni cl az alkotó mun-
kája közepén eltávozott kultuszminiszter em-
lékével szemben, de sajnálattal meg kell álla-
pítanunk azt, hogy éppen ezért Szeged város 
testi kulturája— amely pedig a kulturális fej-
lődésnek szintén egyik lényeges kelléke —, ke-
veset élvezeti munkálkodásából, de viszont 
tárgyilagosan meg kell állapitanunk azt is, 
hogy sem az állam c tekintetben nem jöhetett 
számításba és Szeged város büdzséje ezen kö-
vetelményeknek nem volt képes helyt adni. 

De hogy mégis bizonyos fejlődésről tegyek 
említést, a polgári egyesületek, dc fóként az 
egyetemi sport révén Szeged város mint az or-
szág második városa, a sport több ágában, 
mint a futballban és atlétikában elért eredmé-
nyei az öl megillető helyet nemcsak megtartot-
ta, de bizonyos mertékben még fokozta ís. 
Azon kiváltságos helyzet, amelvben az egvetc-
mi sportegyesület működik, t. i. az utánpótlást 
illetőleg, óriási reservoir áll rendelkezésére a 
könnyű és gyors átigazolások révén, annyi kész 
anyagnak jut birtokába, amely elsősegét biz-
tosítja és ehhez járul egyik szintén Klebels-
lterg nagyszerű alkotása, a testnevelési főisko-
la és az onnan kikerült testnevelési tanárok cs 
trénerek. 

Néhai dr. Somogyi Szilveszter, aki a Sze-

gedi Atlétikai Klubnak alelnöke volt, erkölcsi 
és anyagi támogatással a legmesszebbmenóleg 
állotta SzAK rendelkezésére és az a nagy ríva-
lizálás, amely Szeged cs Dcbreccu között fenn-< 
állolt, féltő gonddal telitette Somogyi Szilvesz-
ter lelkét és nemcsak a sportban, de az egéaa 
városi közigazgatásban az volt célja, hogy 
Szegednek, szülővárosunknak, m :nt az ország 
második városának kelye Debrecen támadásá-
val szemben sértetlen maradjon. Szeged sport-
jára és annak fejlődésére nézve igen fontos ter. 
vét, egy sportstadion felépítését sajnos, még 
Somogyi Szilveszternek sem állott módjában 
telő alá hozni és nem hisszük, hogy a KEAG 
által épitendő sporttelep egy nagy sportstadíon-* 
ha vetett ideálunkat megvalósíthatja. j 

Az egyes sportágak még mindig ugyanazt * 
képet mutatják, mint 10 évvel ezelőtt. A vezelö 
sportág még mindig a futball, ennek van a 
legtöbb működő tagja és egyben a legnagyobb 
közönsége is. Érdekes jelenség hogy a pol-i 
gári egyesületekben milyen változás állott be, 
csak azt említem fel, hogy a SzAK-nak 10 év 
eló't a vezetőséghez képest csak egytizedrésze 
volt működő tag cs ma több működő lagja vau, 
mint az elég tekintélyes számot reprezentáló 
vezetőségi tagok. Sajnálattal meg kell állapi-« 
tanom azt, hogy a többi polgári egyesület a 
Szegedi Atlétikai Klubbal együtt a legsúlyo-
sabb anyagi gondokkal küzd, a legnagyobb erő* 
feszítés árán sem képesek a sport több ágában 
az egyes szakosztályokat olyképpen istápolni, 
hogy az egyesületek hírnevéhez képest azok is 
eredményes működést fejthessenek ki. 

Egészen röviden óhajtok csak foglalkozni a 
déli kerületnek Szeged fulballsportjára nézvfl 
majdnem, mondhatnám lealacsonyító körül-» 
menyével, a vidék fölénybe kerüli és elkövet-
te azt ar. észszerütlcnségct, hogy az adminiszt-
rációt kettéválasztotta, a titkárság Szegeden 
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