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Sport 
„Az amatőrsport nem lehet 

ellensége a Szeged FC-nek 
Ankél a szegedi ftgac-sapaf Javlfé§6ró! é§ fefleszlésértfl 

•• 

Altalános az a vélemény, hogy a Szeged PC 
jó startja és a Hungária felett 'aratott fényes 
győzelem nem tűnhet el nyom nélkül a sze-

fedj sportközönség körében. A vasárnapi meccs 
ta olyan nagy a lelkesedés a szegedi sport-

körökben, hogy az érdeklődés fokozása nem 
vitás Hogy milyen mély nvomol hagyott 
sportkörökben a Szeged FC vasárnapi győzel-
me, azt az a két nyilatkozat bizonyítja leg-
tobban, amelyet a Délmasyarország két ismert 
szegedi anialőrhportvezetőtől kapott A két nyi-
latkozatból arra lehet következtetni, hogy az 
9 feszült viszony, amely eddig a szegedi profi -
sport és az amatőrök között fennállott, *nj 
hűlt és rövidesen meg fog szűnni 

Nyilatkozott a Délmagvarországnak Gön-
c í y Pál, a KEAC futballszakosztálvának az 
elnöke és D e z s v Ferenc. 3 Játékvezető Te* 
tüJet térülnék» Mindketten elragadtatásai 
teszéltek a szegedi csapat vasárnapi teljesít. 
ménvéról. . 

(VHie.zv Pál ' 

a kővetkezőket mondotta: 
— A KEAC mindig meatalálta ar. ideális 

•portérintkezést a Szeged FC-vel Err* a kel-
lemes összeköttetésre a sport érdekében feltét-
lenül szükséa v»n, mert cssk így lehet ismét 
i:aggvá tenni a szegedi futballsportot. Minden-
kinek arra kell törekednie, hogy 9 orofisport 
és az amatőrök között meglegyen a harmónia, 
amire különösén vasárnap óta minden reméüv 
megvan. Ha valaki látta azt a nagy lelkese-
déit és fair küzdelmet, amellvel a szegedi csa-
pat legyőzte félelmet*»? ellenfelét, az nem lehet 

Csütörtökön: Szeged FC«$zTK 
a Hunyadi-téren 

KIag vezeti a Budafok elleni meccsel — 

Vasárnap tísztujitás a Szeged FC-ben — 

100 taggal bővült a klub tagjainak a száma 

A Hungária fölött aratott ertekes győzelem 
'itan, a szegedi közönség érdeklődése Budapest 
felé irányul, ahol vasárnap rendezik meg a 
Szeged FC—Budafok bajnoki meccset Érde-
kes, hogy a nagy győzelem ellenére a Budafok 
®lleni mérkőzés' eredményét illetően, megosz-
lik a közönség véleménye. Egyesek azt mond-
lák, hogy a Budafok ellen nem tud majd a 
Szeged FC olyan játékot produkálni, mint a 
Hungária ellen, mert vasárnap minden — ki-
lőtt a csapatból... Ezzel szemben mások biz-
tosra veszik a győzelmet. Azt hangoztatják 
Hogy a Hungária felett aratott győzelemmel 
egyidejűleg megjött a csapat önbizalma, ami 
nagyfontosságú körülmény a játékoknál. A ta-
valvi együttes játéktudásban nem sokkal ma-
radt a mostani alatt, de nem volt önbizalma és 
ezért szerepelt gyengébben. Kétségtelen, hogy 
az önbizalom visszaszerzése már magában 
nagy nyereség, csak arra kell vigyázni, hogy 
ez az önbizalom elbizakodottsággá ne fajuljon. 

Szegeden általános az az óhaj, hogy a csapat 
••* Budafok ellen is teljes erőbedobással ját-
szék, mert ha pillanatnvilag a szegedi együt-
tes is a favorit, nem lehet könnyebben venni 
a játékot. A komoly készülődés ellen nem le-
het semmi panasz: a játékosok szorgalmasan 
dolgoznak és n^indenhen eleget tesznek 3 ve-
zetőség utasításainak. Olyan szellem van a 
csapatban, ami már régóla nem volt a Sze-
ged FC-ben. A játékosok utolsó komoh abb ké-
szülődése a budafokiak ellen csütörtökön lesz 
3 Hunyadi-téri sporttelepen, ahol a Szeged 
FC az SzTK-val méri össze ereiét 2x15 perces 
játékban. A tréningmecesen a klub valamenv-
nyi játékosa szerepet kap Berecz, kivételével, 
aki az ismeretes okok miatt nem lehet Szege-
den. Vig Is játszani fog csütörtökön az SzTK 
ellen. A Szeged FC uj csatárának ez lesz az 
első tréningje .1 szegedi játékosokkal. A tré-
ningmeccs délután 4 órakor kezdődik. 

ellensége a Szeged FC-nek. Olyan nagv volt 
vasárnap a szegedi csapat lelkesedése, amely 
nélkül becsületes sportküzdelem el sem kép-
zelhető. Ilyen lelkesedést csak a régi FTC-ben 

l á t tam. . . Ha a csapat ezzel a lelkesedéssel 
és sportszerűséggel fog a jövőben is játszani, 
előkelő helyezése lesz, inert a Nemzet) ligában 
nincsen sok különbség az együttesek játéktu-
dása között Éhben a sikerekkel kecsegtető 
harcban azonban szüksége van a Szeged FC-
ndk a közönség támogatására 1». A mai at-
moszférában a Szeged FC feltétlenül számíthat 
az amatőrök támogatására is, akik csak meg-
becsülést kérnek a professzionisták részéről 

Dézsv Ferenc 

ezeket mondta. 
— Mi. akije a profisportnak í$ak «sgészen 

minimálisan állunk a szolgálatában, tárgyila-
gosan nézzük és látjuk azt. hogy a profisport 
<*sak akkor van hasznára az egyeteínes sport 
nak. ha lelket és sportszerű küzdelmet lehet 
tapasztalni Hosszú idő után a Szeged FC-p 
Hungária mérkőzésen megkaptuk tzt, amit 
minden profiegyesülettől el kell vámi; fajran, 
becsületesen és óriási lelkesedéssel látszott a 
szegedi együttes, fegyelmezett vélt és reálisan 
győzött Mi amatőrök ennek a játéknak a foly-
tatását várjuk, mert olyan sportnak a láttára, 
mint amilyent a vasárnapi játék hozott, az 
amatőrsport hívei és játékot aj is iparkodnak 
ezt a szellemet és ezt a stílust áfverm! Ez m«? 
fogja ftremteni azt a harmóniát a prófí és az 
amatőrsr^t knrött, awlvre »ddífi h.íába vár-
tunk. 

A vasárnapi mérkőzésre megtörtént a bíró-
küldés A Játékvezető Testület a Szeged FC— 
Budafok mérkőzés vezetésevei K l u g Frigyest 
bízta meg, de két budapesti határbíró is lesz 
a meccsen K o ó s es G i l á u y i . A vasárnapi 
Szeged FC—Hungária mérVóré-sep ív K<V.< volt 
az egyik határbiró. 

A vasárnapi győzelem hatasa alatt a közön 
ség érdeklődése ismét a Szeged FC felé terelő-
dött Ennek az érdeklődésnek a közönség ab-
ban ís 'kifejezését ad]a. hogv sokan jelentkez-
nek tagokul Vasárnap óta szinte percenkmt 
jelentkeznek uj tagok felvételre, a vezetőség-
től szerzett információnk szerint szerdáig mmt-
egv 100 ui taggal bővült a kluhtnsok száma 
Eddig 600 körül mozog a Szeged FC tag iáinak 
a száma, de ez * létsjám a jelek Tefiot még 
növekedni fog 

A hangulatból arra lehet következtetni, hogy 
vasárnap, amikor a Szeged FC tisztújító köz-
gyűlését tartja, tömegesen fognak jelentkezni a 
szegedi sportemberek A közgvülést vasárnap 
délelőtt 10 órakor tartiák meg a Tisza-szálló 
nagvtermében. A vezetőség pontosan akaria 
megkezdeni a közgyűlést, mert a tisztuiitás 
befejezése után sokan autón Budapestre utaz-
nak- hogv jelen legvenek a Szeged FC idei 
harmadik bajnoki mérkőzésén. 

Zászlócsere, sportbemutató 
a vasárnapi 

amatűrderbi keretében 
A vasárnapi amatőrforduló keretében ünne-

pi játék Le lesz. A 25 éves fennállását, ünneplő 
SzTK abból az alkalomból, hogy a SzAK-kal 
játszik, nagyszabású programot állított össze. 
Tlven körülmények köpött vasárnapi örök der-
bi díszes külsőségéi közöP bonyolódik le. Dél-
után 3 órakor zászlóavató unnepélv nvitia meg 
a jubileumi napot-. Az ünnepi beszédet Kiss 
Káróly, a klub elnöke mondja, ezután dr. Fal-
ri.one társelnök felavatja az egvesület zászla-
ját. A zászlóavató'beszéd után kerül sor a 
társegyesületek képviselőinek üdvözlőbeszédei-
re. Ezután áz SzTK valamennyi szakosztálya 
háziversenyt rendez; sor kerül az atléták, a 

1 vívók, a boxolók és a kerékpárosok bemutatói 
ra. A bemutatók után rendezik meg a nagv ér 
deklődéssel várt SzAK—SzTK futballmeccset, 
armelv a jelek szerint 90 perere visszaidézi a 
régi idők rivalizálását Ez annál könnyebben 
lehet, mert- a két csapat íó formában van Már 
az is ünnépi külsőséget ad a játéknak, horv 
mind a két csapat uj dresszben lelenik meg a 
gályán, ahol a mérkőzés előtt 3 két. legrégibb 
széledi klub zászlót cserél A versenwzámók 
körött a Szent- Lasz-lő Levente zeneka* hang 
versenyez. A SzAK—SzTK küzdelmet. Faraaó 
vezeti. 

. Tekintettel a nagyszabású programra, nero 
lelfétett az SzTK-pálván megrendezni a másik 
szegedi futballmeccset, a KEAC—HMTE talál 
kozót. ez a mérkőzés a SzAK ujszegedn, sport-
telepen kerül eldöntésre Spiegel vezetésével 

Makón érdekesnek ígérkezik a MAK—Sz. 
Máv. meccs, amelvnek vezetésére a Játékveze-
tő Testület Reményífyt delegálta... 

Hódmezővásárhelyen rendezik mer vaíárna; 
a HTVE—KAC. Kceekeméten a KTE—Kp 
mérkőzést. Az előbbi játékot Horváth .lórsef. 
aj: utóbbit Kohavtek vezeti. 

Másodosztályú bajnoki tnérközé>-»k. Stéged 
Szí IE—Postás, játékvezető dr. Juhász. UTC-
SzATE, játékvezető ördög. Szőreg: Rákóczi—Syl 
vánia, játékvezető dr. Csányi A. Kiskundorozsma. 
KPLE—Zrinvi-KAC, iátékvézető Ve »ér D ószent. 
iván: Hunyadi—TSE Játékvezet« Benedek A 
K1TE—SzATE meccs, amelyet Kisteleken kellén" 
megrendezni, ^alósrinüleg elmarad, ezén n í m 1» 
delegáltak 1 mérkőzésre játékvezetőt - 8zöv< 
•égi dijmeoesek: Szegőd- SzFIE— Rákóczi, játékve 
1«tő Patak, ÜTC-MTE, játékvezető Gács, SzTK -
SzAK, játékvezet« Lőwinger. Kétségei a KEAC— 
SzlEATC meccs megrendezése Vasutas—Sylváti * 
játékvezet« Farkas - Ifjúsági bajnokság: Szeged 
SzTK-SzAK. Játékvezet« Emmerlirtg, UTC—MTT 
játékvezető Kiss, Vasúti»«—KPLE, játékvezető itr 
'Magyar. 

A kalap és — a labda . . . .4 Szeged FC -
Hungária mérkőzés izgalmában nemcsak 

, a pontokat ho&yia Szegeden a bajnokcsa 
pat, hanem eltűnt dr. Kisfalvi István — 
kalapja is. A Hungária lelkes főtitkára a* 
egyik páholyban drukkolta végig a mérkő-
zést. közben azonban le-leszaladt a pályá-
ra. hogy néhány biztató szót mondjon 
futballistáihoz. Tekintettel a szegedi ott, 
rómra, ezek a Kisfalvi-féle ,,lefutások 1  

*ürün megismétlődtek és így történt hogn 
a játék befeiezését jelző npszó a pálya 
mellett talátita a lelkes funkcionáriust. 4 
tömeg elsodorta a Hungária-vezetőit, szín> 

.te egészen az öltözőig vitte magával Ha. 
már az öltözőnél volt, megragadta az al-
kalmat, hogy korholja játékosait de di-
csért? a szegédi futballistákat.1«. lav tör-
tént, hogy a páholyban hagyott kalapjáról 
tgészen megfeledkezett és csak később ív 
tott eszébe, hogy valamit a pályán felei 
tett. A Hungária futballistái a vereség el 
lenére sem voltak rossz hangulatban és nem 
egy csípős megjegyzést kockáztattak meg 
vezetőjükkel szemben. „En, ott felejtettem 
a kalapomat. — fakadV, ki elkeseredetten 
a funkcionárius —, ti meg elfelejtettétek 
elhozni — a labdát." Tudni kell. hogv 'a 
ligában minden meccset, uj labdával jáisza 
nak és a győztemek inadban ólt a labdát 
birtokába venni, 

A DLASz jubileumi közgyűlése. Megírtuk, hogv 
a DLASz ebben az évben ünnepli meg fennallá: • 
nak 10 éves évfordulóját és ebből az alkalomból 
díszközgyűlést tart. Az alszővetség diszközgyiil.' 
sét szombaton délután « <5rak«r tartja meg a vá 
rosháza közgyűlési termében. A jubileumi disz 
közgyűlés után este fél 8 érakor lesz a tisztújító 
közgyűlés. Este fél 10 órakor az ipartestület nag<. 
termében bankett lesz A városháza tanácsterme 
ben megtartandó díszközgyűlés keretében a DLASz 
kitűntet mfntegv 250 vezetőt és futballistát. 

Nem lesz Hódmezővá*árhelven birólanfo-
lyam. A Játékvezető Testület dél! kerületének 
tanácsa tegnap este tartotta idei első ülését. Az 
ülés első pontia G a l á n t h a v Barnának •> 
felvétele volt. A tanács egyhangúlag felvette 1/ 
ui bírót tagjai sorába. A tanács elutasított! a 
DLASz-nak azt a kérését, hogy Hódinező\i« n 
helyen hirótanfolyamot létesitsen. A tanicHiak 
az a^ álláspontia, bogv elegendő iáték^; íetőjr 
van jelenleg a testületnek, a tanfoharn irif: 
rendezése nem időszerű. A tamcsúlé* keretr 
ben Oézsv Ferenc, a testület társeb-otn uj 
szabályokról magyarázatot (ártott. Fnnek a 
magyarázatnak az volt a célja, hogy a játékve-
zetők egyöntetűen alkalmazzák az uj szabályo-


