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• Hogyan látják az egykori futballisták? 
• Vélemények a szegedi labdarúgás jelenlegi helyzetéről 

„Az elnöknek távoznia kell!" 
Forrásban van a szegedi labdarúgás. Most már a Sze-

ged SC (TE?) labdarúgó csapatának tagjai is „megelégel-
ték'' Bodó Antalnak, a klub elnökének hasáskodását, azt 
a nemtörődöm magatar tás t , amit i rányukban mutat , s 
úgy gondolják, hogy kiválnak a jelenlegi klubból. Szándé-
kuk reálisnak látszik, s végre reményt nyújt a r ra , hogy 
megszülethessen a megoldás. Elhatározásuk nagy vissz-
hangot váltott ki városszerte, szinte mindenki, aki szereti 
a szegedi labdarúgást helyesli szándékukat. A bejelentés 
után mi is megkérdeztünk számos volt szegedi labdarú-
gót, szakembert, hogy mondja el véleményét. Vajon mi-
lyen kiutat látnak? 

Kutasi László, volt váloga-
tott labdarúgó: 

- Mindannyiunkat, akik va-
lamikor kötődtünk Szeged mi-
nőségi labdarúgásához aggoda-
lommal tölt el a város focijá-
nak je lenlegi helyzete . Az 
utóbbi években mind lejebb 
csúszunk a rangsorban, s ha 
valami csoda nem történik, ak-
kor a következő idényt egy al-
sóbb kategóriában kezdjük. A 
jelenlegi helyzet kialakulásá-
hoz nagy mértékben hozzájá-
rult a mai klubvezetés, amely 
keveset törődött azzal, hogy mi 
lesz a csapat sorsa. Jómagam 
nem egyszer ajánlottam fel se-
gítségemet, de minden alka-
lommal elutasítottak. Ahogy 
tudom a focicsapat jelenlegi 
pénzügyi helyzete siralmas, s 
kilábalás csak akkor lesz, ha 
ezen segít valaki. Természete-
sen a szponzorok előtt a Bodó-
féle vezetésnek már nincs hi-
tele, tehát csak akkor látok ki-
utat, ha a város reprezentatív 
csapata más kezekbe kerül. 
Egy biztos: ha a csapat más 
gazdára lel, s ha bármikor se-
gíthetek, szívesen teszem. 

I ) r . T í m á r T a m á s , az 
SZVSE, a Délép és a Szeged 
SC egykori fedezete: 

- Anélkül, hogy bárkire is 
felelősséget hárítanék, meg 
kell állapítanom, hogy ilyen 
mélyen még nem volt Szeged 

SQUASH - FALLABDA 
A legfantasztikusabb érzés, 

amit az ember felöltözve 
okozhat magának 

Játék: Kél, ütővel fölvértezett 
ember a falak között egy lab-
d á v a l . E g y m á s t f á r a s z t j á k , 
valami őrült tempóban. 

Öltözet: Tiszta , v i lágos talpú 
cipő, világos mez. 

SZEGED. KENYÉRGYÁRI ÚT 3. 

Nyitva tartás: mindennap, 
reggeltől éjszakáig. 

Tanfo lyamok: Kezdők és kö-
zéphaladók részére. Gyerekek 
számára kedvezményes. 

Szolgáltatás: Oktatás, szauna, 
kondi. büfé. 

Pályafoglalás és felvilágosítás: 
(62)314-120. 

labdarúgása! Sajnos, mindenki 
tudja, hogy mi és kik jutatták 
idáig... A hozzánemértés, az 
önzés és a mások véleményé-
nek semmibe vevése nagymér-
tékben hozzájárult a jelenlegi 
helyzet kialakulásához. Sokan 
azt mondják, hogy a pénzhiány 
a zuhanás egyetlen oka. Nem 
kétlem, hogy ez is hozzájárult 
a visszaeséshez. De nem csak a 
szegedi, hanem a többi város 
labdarúgása sem dúskál anya-
giakban. Máshol miért lehet? 
Nálunk egyes klubvezetők úgy 
gazdálkodtak a csapat pénzé-
vel, mintha az a sajátjuk lett 
volna. Természetesen, elapadt 
a forrás, hiszen senki sem bo-
lond, hogy feleslegesen költse 
a pénzét. A kiutat csak abban 
látom, ha teljesen új alapokra 
helyezik a minőségi focit, ha új 
klubot és új vezetést kap a csa-
pat. A 24. óra végén talán csak 
ez segíthet... 

Antal Péter, a SZEOL vala-
mikori játékosa: 

- Jómagam, amikor elvállal-
tam a tavaly augusztusában a 
csapat vezetőedzői tisztségét, 
azt gondoltam, hogy tudok se-
gíteni. Sajnos csalódnom kel-
lett, mert hiába igyekeztem én 
és játékosaim, ha a klub veze-
tése semmit sem tett azért, 
hogy jól menjenek a dolgok. 
Bánom, hogy nem hallgattam 
barátaimra és ismerőseimre, 
akik jelezték, milyen viszo-
nyok uralkodnak az egyesület-
nél. A csapatnak nincs vezeté-
se, Bodó Antal egyszemélyben 
„irányltja" a dolgokat, munká-
jába nem enged másoknak be-+ 
pillantást és beleszólást. De 
njnes is senki a csapat körül, 
aki segíteni tudott volna. A kö-
zelmúltban kinevezett techni-
kai vezető, Kőhalmi István 
csak papiron volt nálunk, 
egyetlen mérkőzésünket sem 
látta, így nem is ismerte a hely-
zetet. 

av. i januar zv-en, 
19 órától a Tisza Szálló 
báltermében megrendezésre 
kerülő 

Mimóza Bálra 
A svédasztalos vacsorán kívül 
vendégeink - hét szállodalánc 
képviselői - helyi 
specialitásokkal kedveskednek. 
Több országból meghívott 
partnereinkkel eggyütt pedig 
bemutatjuk jövő nyári 
programajánlatainkat. 
Zene, táncbemutató, tombola: 
amelyen tlz, egyhetes nyaralást 
sorsolunk ki - partnereink 
ajándékaként. 
Belépő vacsorával: 1700 Ft/fő 
Asztalfoglalás: 
Adria Tours, 
Szeged, Gutenberg u. 24. 
318-482 (Ny: 9-16-ig) 

Amikor felálltam a csapat 
kispadjáról kevés reményét lát-
tam annak, hogy ilyen körül-
mények között változzon va-
lami. Most is csak azt tudom 
mondani, mint annak idején: 
talán akkor, ha új emberek jön-
nek, a régi klubvezető pedig 
úgy eltűnik, mintha sohasem 
lett volna ott... 

Dr. Vass Ferenc, a 70-es 
évek fejelőkirálya, je lenleg 
ügyvéd: 

- Ennyire amatőr módon, 
ráadásul komolytalanul hogyan 
lehetett ilyen sokáig vezetni 
ezt a nagymúltú sportegyesü-
letet. Az ilyen hozzánemértő, 
labdarúgástól távol álló veze-
tőket szülővárosomból, Kiskun-
félegyházáról már régen elker-
gették volna... Egyébként azon 
roppant mód csodálkozom, 
hogy a felügyeleti szervek - az 
önkormányzatot is ide sorolom 
- miért nem állították meg Bo-
dó Antal „ámokfutását"? Nem 
értem, az elnök úr hogyan ját-
szadozhatott milliókkal, ami-
kor manapság már egy bicikli-
tolvajt'is meghurcolnak. Mi le-
het a megoldás? Elsősorban az 
hogy, a jövőben tisztázni kell a 
jogcímeket és azt, ki miért fe-
lelős! Még mindenféleképpen 
szeretném elmondani, ha a csa-
patnak szüksége lenne tapasz-
talatomra a jövőben nagyon 
szívesen segítenék a srácok-
nak! 

Dr. Hevesi Ferenc, volt NB 
l-es labdarúgó: 

- A jelenlegi helyzetet azt 
hiszem, nem kell különöseb-
ben kommentálni... Számomra 
egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy Bodó Antal saját érde-
keit, az egyesület érdekeinél 
előrébb helyezi. Ha nem igy 
lenne, már régen lemondott 
volna tisztségéről. Az egyszak-
osz tá lyos model l ről csak 
annyit, ez a rendszer már be-
vállt a szegedi kézi- és röplab-
dásoknál is, miért ne lenne jó a 
labdarúgóknak is? Az új egye-
sület elnöki székébe pedig 
csakis olyan embert tudok el-
képzelni, aki szakmailag nem 
veszítette el hitelét! 

Volford László, az együttes 
régi szurkolója: 

- Több mint 25 éve járok 
labdarúgó-mérkőzésre , de 
ilyen rosszul, mint az utóbbi 
időben, még nem éreztem ma-
gam a stadionban. Ez tragédia, 
ami a szegedi csapat körül tör-
ténik. Szerintem a szakmai 
irányítással nem volt és nincs 
is különösebb probléma, de a 
klub elnöke mindegyik edzőt 
magára hagyta. Kovács Ferenc, 
Kutasi László, vagy Szalai 
„Ginó" értette mesterségét, de 
ha mások hátrafelé húzták a 
szekeret, akkor az nem me-
hetett előre... 

Csak úgy látok a jelenlegi 
helyzetből kiutat, ha a labdarú-
gó-csapatnak más gazdája lesz, 
ha az új klub élére olyan embe-
rek kerülnek, akiknek szív-
ügyük a szegedi minőségi lab-
darúgás megmentése. 

P. S. P. - Cs. L. 

Kónya 
a Szegedi 
Dózsánál 

Hétfőn este vezetőségi ülést 
tartott a Szegedi Dózsa FC. Az 
évadnyitó értekezleten többek 
között új elnökségi tagot is vá-
lasztottak. Ezentúl dr. Kónya 
Sándor , a Managers Kf t . 
ügyvezető igazgatója is segíti a 
labdarúgóklub munkáját. 

A szurkolókat egyébként 
már régóta izgatta, hogy a Sze-
ged SC egykori elnöke ki mel-
lett teszi le voksát. Nos, hétfő 
óta ez sem kérdés... 

Bonyodalmak 
a Párizs-Dakar 
ralin 

Nem várt nehézségek me-
rültek fel az immáron Párizs 
felé tartó sivatagi autós, mo-
toros ralin. A szervezőbizottsá-
got több csapat is kárhoztatja a 
rossz versenykörülmények mi-
att. Az autósok versenyében a 
Mitsubishi visszaléptette a Pá-
rizs-Dakar-Párizs száguldástól 
a Bruno Saby, Jean-Pierre Fon-
tenay párost. Az autógyár a 
döntését azzal indokolta, hogy 
a több, mint 600 km-es szaka-
szon nem tudták megoldani 
összes versenyautójuk és piló-
tájuk ellátását. (Értették ez 
alatt a szervizelés, tankolás 
kérdéseit, problematikáját.) A 
gyenge szervezésre panasz-
kodott a Citroen gyár verseny-
zője, Hubert Auriol is. 

w SZEGEp 
NAGYARUHAZ 

Nálunk 
mindig jól jár! 

Egyes férfi hosszú ujjú ingek, 
egyszínű, mintás 

40% eng. 
Amíg a készlet tart, 
az emelet férfiosztályán 

Mosó-szárító gép 
vására 

a Videovoxnál! 
Candy Alisé 61 mosó-szárító gép 

Reklámáron! 

• 600 ford./perc • Centrifuga • 18 program 
• 4,5 kg befogadóképesség 

• Megválasztható szárítási fok 
• Energia- és víztakarékos! 

• 3 év garancia! 

Ezen a héten Szeged területén ingyen házhoz 
szállítás! 

Üzlet: Szeged, Petőfi S. sgt. 4 0 / A T e l . : 326-227 
Nyitva: H - P . : 9 - 1 7 Szo.: 10-13 . 

LEVEGŐ, FÖLD, TŰZ 
% RL 

zieaeLweRKE-
a L i i m n r T i N j a m m a 

1994. január 31-ig 
még tavalyi áron vásárolhat 

h o l l a n d és új csaba i te töcserepet , 
Körös 3 0 és 3 6 - o s f a l a z ó e l e m e t , 

FB 6 0 / 1 9 béléstestet és v á l a s z f a l t é g l á k a t . 

Akik január 1-31. között megrendelik 
és csekken befizetik a fenti termékek árát, 

azok közül egy visszanyeri a teljes vételárat. 

VEVŐSZOLGÁLATOK: 

Modul-Bau Kft. 
Szeged, Csongrádi sgt. 27. Tel.: 6 2 / 4 9 1 - 0 2 2 

Szentes/ József A. u. 25. Tel.: 6 3 / 3 1 4 - 0 1 1 


