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A szegedi atlétika szomorú jelene 
és reményteljes jövője 

Beszélgetés dr. Szilágyi Ferenccel, aki éfeírehlvfa a legmo-
dernebb magyar stadiont 

Nem olyan régen még vezetőszerepet ját-
szott országos viszonylatban a szegedi sport 
és ma már az a helyzet, hogy jelentősen vesz» 
tett súlyából. Néhány évvel ezelőtt nagyszerű 
atlétagárdája, kitűnő birkózói és egyéb spor-
tolói voltak, ma már azonban sajnos az a 
helyzet, hogy a futballistáin kivül Szegedet 
méltóan egyik sportág sem tudja reprezen-
tálni. A futball mellett talán az ökölvívás és 
a vízipóló az, amelyben még sikereket érnek 
el a szegedi sportolók. A sport hanyatlása Sze-
geden az utóbbi időben fokozódott és ennek 
okát elsősorban az anyagiak hiányában kell 
keresni. Az olimpiász óta, amely jelentős ma-
gyar sikereket hozott, az illetékesek nagyobb 
gondot fordítanak a sportra és ez reményt ad 
arra, hogy a Budapesten felkarolt testedzés-
nek Szegeden is lesznek kedvező jelenségei. 

A magyar, illetve a szegedi sport, elsősor-
ban az atlétika problémáiról nyilatkozott a 
Délmagyarországnak 

dr, Szilágvi Ferene, 

Máv. helyettes-üzletigazgató, a MASz déli ke-
rületének és a Vasutasnak az elnöke, aki a 
kővetkezőket mondotta: 

— Nagy vonalakban azt tudom mondani, 
bogy a magvar közönség és általában a ma-
gyar társadalom rétegeiben eddig csak mint 
spontán, mint önként jövő megnyilatkozás 
működött a sport iránti szeretet. Az olimpiáid 
magyar sikereinek hatása alatt megváltozott 
a helyzet és ma már tervszerűen foglalkoznak 
a sport népszerűsítésével. A magvar közélet ve-
zetői ma már egészen másképpen kezelik a 
sportot, mint azelőtt. A magyarság vezetői 
mindig a legiobban és a legszebben igyekez 
nek népszerűsíteni azt a sportot, amely olyan 
nagy dicsőséget szerzett az országnak Berlin-
ben. Ilyen körülmények kőzött nemcsak re-
mélni, de hinni is lehet, hogv az elkövetkezen-
dő évek alatt a sporteredmények s^rafikonia I 
egészen fel fog ugrani. Ez fénves bizonvsága 
lesz annak, hogv a magyar embernek csak egy 
kis biztatás kell, hogy a legnagyobb teljesít-
ményre is képes legven. Sajnos kis nemzet 
vagyunk ég a ránk kénvszeritett szerződések 
következtében anyagi helyzetünk nem engedi 
meg, hogy az amerikai, az angol, francia, 
vagy a német nemzethez mérhető gnvagi fede-
zettel fogúink hozzá a feladathoz. Az anyagi 
biánv ellenére megvan a reménv arra, ho,tv a 
Hívőben is méltó versenvtársai leszünk a sport-
ban is a nálunk gazdagabb nemzeteknek. 

— Nagy gondot okoz az anyagiak hiánva — 
folytatta dr. Szilágyi Ferenc —, a szegedi 
sporthan is Látni ezt a sainálatos körülményt 
minden vonalon. Látni azt Szeged körnvékén 
n kisebb városokban is. Megdöbbentő valóság 
az, hogy az ország második városában, 

Szegeden szinte vergődik a sport. 

Az _ egyesületek nem tud'ák normális életüket 
élni, mert nincsen meg a legkisebb lehetősége 
«em annak, hogv önmagukat méltóképpen ad-
minisztrálhassák. Amilven szomorú persnek-
tivát mutat a íelenlegi helvzet. annvira öröm-
mel kell meeAHaoitani, hoffv S^e^ed városá-
rak vezetői, elsősorban dr. Pá l fv József pol-
gármester ur és vitéz dr. S h v o v Kálmán al-
táhornngv. orpzággvülési kénviselő ur igazi 
megértéssel és hápmlatos akarattal vann«1-' 
azon, hogv minél többet tehessenek a szegedi 
sport érdekében. 

— Az én szivemhez — mondotta dr. Szilá-
gyi — természetesen az atlétika és a Vasutas-
pályaépítés áll a legközelebb. Ha ezen a téren 
sikerül jelentős eredményt elérni — erre min-
den remény megvan —, akkor ugy érzem, tel-
jesítettük a ránk háruló kötelességeket. A 
szegedi atlétika és a vasutas-stadion ugy ér-
zem egymással szoros összefüggésben vari. Sze-
gednek ugyanis rendes atlétikai pályája nin-
csen. Ha sikerül a Vasutas-stadionban a ter-
vezett pályákat és tornacsarnokot a modern 

követelményeknek megfelelően berendezni. 
Szeged rövid időn belül országos viszonylat-
ban is elsőrangú eredményeket fog felmutatni. 

— A hogv a helyzetet ismerem — mondotta 
végül dr. Szilágyi Ferenc —, az uj pálya tu-
lajdonosát, a Vasutast, olyan testületnek te-
kintem, amely minden önző törekvéstől men-
tesen az összes szegedi atlétikai ügyet a saját 
városának is szívügyévé tudja tenni és min-
derkor céljának fogja tartani, hogv amit 
nyújthat, azt szívesen és készséggel ad'a az 
egész szegedi sporttársadalomnak, egvesüle-
tekre és sportpolitikára való tekintet nélkül. 

A szegedi egvesbirók 
nem jelenlek mea az aSsze-

vétség értekezletén 
A DLASz elnöksége — sajnálkozik 

Derültséget keltett Szegeden a „Hivatalos 
Közlönyben" dr. G i d ó f a 1 v y Pál, a DLASz 
elnöke által közzétett — sajnálkozás A közle-
mény hangoztatja, hogy a legutóbbi tanács-
ülés elé összehívott egyesbirói értekezletre 
mindössze két vidéki tag ielent meg, a szege-
diek közi'd senki nem tartotta érdemesnek a 

i részvételt Dr. Gidófalvy Pál. illetve az elnök-
ség sajnálkozásának ad kifejezést, hogy ex 
megtörténhetett és arra kéri fel a szegedi egyes-

birákat, hogy az alszővetség érdekében több 
érdeklődést tanúsítsanak az ügyek iránt. Ezzel 
a „sajnálkozással" kapcsolatban megállani 
tolták Szegeden, hogy a szegedi funkcionáriu-
soknak nincsen annyi idejük, hogy mindun-
talan rendelkezésére ál l janak az alszövetség-
nek, egyébként is tisztában vannak kötelezett-
ségüknek és tudják a szabályokat. 

Kerékpárosok! 
E lsőrendű kerékpárokat engedményes ár> 
ban részletre adom. Rumimt és aUalréswküt 
árban kaphat Szántó Sándor»«,, 
• S*e«red. CKiis D palot»'» K i s s ic. 7. 

H Játékvezető Testület átirata 
sértő, még sem perel a DUSz 

X DLASz feltűnő állásfoglalása 
a biróháboruban 

A DLASz és a Játékvezető Testület közóit 
keletkezett ellentétek még mindig nem ültek cl. 
A DLASz tanácsa legutóbbi ülésén magáévá 
tette az elnökségnek azt az álláspontját, hogy 
a Játékvezető Testülethez intézett átiratáb;m 
nem volt semmi hántó. Ezzel szemben a Játék-
vezető Testület átirata indokolatlanul sértő és 
bántó volt és bünügyi szempontból is kifogásol-
ható kitételeket tartalmazott. Az átirat hang-
ját ugy az elnökség, mint a tanács vísszaut-.i-
sitotta. az ügvnek büntető útra terelésétől azon-
ban eláll. Elhatározta a tanács, bogy felir z 
országos szövetséghez, hogy utasítsa a Játék-
vezető Testület déli kerületéi kötelességeinek 
teljesítésére. 

A Játékvezető Testületben nagy feltűnést 
keltett a DLASz határozata, ez azonban nem 
befolyásolja a futballblrákat, hogy eredeti nl-
IVfoglalásuktól eltérjenek, vagyis amíg télies 
elé-Ttételt nem kapnak, nem vezetnek mérkő-
zést. ^ 

Vasárnap: Vasutas—OMTK 
birkozóesapatbajnoki mérkőzés 

'Á közönség érdeklődése a téli időszak alatt 
a fedett csarnokban megrendezendő sportok 
felé terelődik, mert azok, akik vasárnaponkint 
sportversenyei? nézésével szoktak szórakozni, 
ilyenkor bevonulnak a termekbe, ahol szintén 
érdekes küzdelmekben van részük. A közönség 
érdeklődése ezúttal a birkózó sport iránt nyíl-, 
vánul meg és kétségtelenül nivós küzdelmek-
ben van része, ^ z eddig tapasztaltnál is na-
gyobb érdeklődós nyilvánul meg aziránt a hir-
koaóverseny iránt, amelyet vasárnap rendez-
nek meg a rókusi tornacsarnokban, ahol a sze-
gedi csoport két legjobb együttese méri öss/e 
erejét bajnoki meccs keretében. Vasárnap dél-
után fél 4 órai kezdettel rendezik meg a Vas-
utas— OMTK találkozót, amelvnek az őszi fer-
dülő győztese, a szegedi együttes a favoritja. 

Szegedi Téglagyár Társulat; 
Gőztégla és Cserépgyára 

Szeged, Cserzy Mihály ucca 30 

Telefon: Gyá r és iro^a 10-15. I g a z g a t ó s á g 10-05 
Alapitási év 1869 
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Folyószárnia a Szegedi Kereskedelmi é» Ipa* 

banknál Sürgönyeim: Szegedi Téglagyár 

Q v # p t : Építő, falazó, járda, csatorna, kut, kémény, padlás, lépcső és öreges 

églákat. Hornyol! (egy és kétlalcos) és géphódfarku cserepet — Legolcsbb 

beszerzési forrás — Kedvező fizetési feltételek 


