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Lemondott 
a CSLSZ elnöke 

A Szeged LC végnapjai? 

Kifejező felirat a hirdetőtáblán... (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Hol szotyizzunk? 
Mondja már meg valaki, ugyan miért nem lehet jó 

futballt „csinálni" Szegeden? Miért lehet Zalaegersze-
gen, Vácott, Debrecenben? Arrafelé jobbak a játéko-
sok, tehetősebbek az emberek, a vállalatok, esetleg job-
ban szeretik a futballt? Valószínűleg mindegyik felve-
tésben akad igazság. Pedig az ősszel még mennyire re-
ménykedtünk! Alig vártuk már, hogy szombat délután 
legyen, s induljunk a mérkőzésre. A fiúk hálásak vol-
tak: jó, és ami a lényeg, eredményes játékkal szolgáltak 
ki bennünket. A feljutásban senki sem kételkedett, már 
előre dörzsölgettük a tenyerünket, micsoda parádés 
hangulat fogadja majd fél év múlva a Fradit, az Újpes-
tet, a Győrt! 

Alom, álom, édes álom. Most már bevallhatjuk, az 
egész csupán az volt. Egy látomás, semmi több. A soka-
dik próbálkozás vallott kudarcot, pedig ebben az utób-
biban tényleg volt fantázia. A régi, anyagi csődöt ter-
melő klubvezérkart egy új váltotta fel; a játékosok vég-
re felvehették az elmaradt prémiumuk egy részét, fize-
tést kaptak, s úgy nézett ki, sínre kerül a Szeged LC. 
Hát nem került oda... De erről legkevésbé az új vezér-
kar tehet, amelynek sokmillió forintja bánta, hogy 
megpróbált a napfény városában jó futballt kreálni... 

Hadd legyek egy kicsit önző: belegondoltak már, ha 
tényleg bekövetkezik a legrosszabb, s megszűnik az 
SZLC, akkor hová mehetünk majd szotyizni, izgulni, 
tapsolni a hét végén? Tápéra? Az SZVSE-pályára? A 
Horgosi útra? Szőregre? Hát, nem lesz könnyű válasz-
tani... 

Szélpál László 

reflektor 

Sportműsor 

• Munkatársunktól 
Tegnap írásban lemondott 

tisztségéről a Csongrád Me-
gyei Labdarúgó Szövetség 
elnöke. Dlusztus Imre azzal 
indokolta döntésé t , hogy 
sem a magyar, sem a helyi 
labdarúgás á l lapota nem 
igényli az ó személyes rész-
vételét. A leköszönő elnök 
tegnap Berzi Sándornak, a 
Magyar Labdarúgó Szövet-

Péntek 
Kosárlabda 
Rájátszás az A csoportba 

kerülésért: Szedeák-Aku-
term-Hódmezővásárhely, új-
szegedi Sportcsarnok, 18. 

Szombat 
Asztalitenisz 
Nyílt egyéni és páros 

amatőr verseny, Szeged, Bu-
dapesti krt. 1. 

Atlétika 
Csongrád megyei mezei 

futóbajnokság, Szeged, Kör-
töltés Tölgyes utcai szakasz, 
9. 

Csocsó 
Nyílt vegyes páros ver-

seny, Szeged, Csocsó Klub 
(Victor Hugó u. 5.), 14. 

Jégkorong 
OB I, rájátszás a 3. he-

lyért: Tisza Volán Sze-
ged-Miskolci Jegesmedvék, 
Szeged, műjégpálya, 19. 

Kézilabda 
NB I/B, nők: Hódmezővá-

sárhelyi B & B Autóker 
- T F S E , Hódmezővásár -
hely, Hódtói Sportcsarnok, 
18. 

NB II, nők: K S Z S E -
Szarvas, újszegedi Sportcsar-
nok, 11. Férfiak: HKE-Oros-
háza, Hódmezővásárhely, 
Hódtói Sportcsarnok, 15.30. 

Tavasz-kupa leány után-
pótlás torna, újszegedi Sport-
csarnok, 8. 

Koronglövészet 
Arany Tölgy-kupa I. for-

duló 50 korongos nyúlva-
dász-verseny, Csongrád, Ti-
sza-híd melletti koronglövő-
pálya, 8. 

Vívás 
Nosztalgia-verseny, Hód-

mezővásárhely, József Attila 
Altalános Iskola tornaterme, 
9. 

Vízilabda 
OB I, férfiak: Kontavill 

Szentesi VK-FTC, Szentes, 
ligeti uszoda, 18. 

OB VB, férfiak: HVSC V-
Tabac-Kecskemét, Hódme-
zővásárhely, városi strand-
fürdő, 14. M.I.T. Hungária-
Bertók SC-Tatabánya, Szen-
tes, ligeti uszoda, 16.30. 

Labdarúgás 
Megyei I. osztály: Szen-

tesi FC-Tisza Új, Szentes, 
Maróth. Szegedi VSE-Kis-
telek, Szeged, Vasutas-pá-
lya, Samu. Mártély-Mind-
szent, Mártély, Knerczer. 
Valamennyi ta lá lkozó 15 
órakor kezdődik, előmérkő-
zést az ifjúságiak játszanak. 

Megyei II. osztály: Szi-
k á n c s - T ö m ö r k é n y , Szi -
káncs, Tóth A. Baks-Földe-
ák, Baks, Bán. Mindkét ta-
lálkozó 15 órakor kezdődik, 
elómérkőzést az ifjúságiak 
játszanak. 

Megyei III. osztály: Sán-
dorfalva IL-Ópusz taszer , 
Sándor fa lva , Veres P. 
Csanytelek II . -Röszke II., 
Csanytelek, Pálinkó. Déli 
A p r ó - Ö t t ö m ö s , Szeged , 
Kisstadion, Tari. Hódmező-
vásárhelyi As t ra -Szegedi 
VSE II. , Hódmezővásá r -
hely, Mészá ros . Va la -
mennyi találkozó 15 órakor 
kezdődik. 

ség főtitkárának is írt. Leve-
lében lemondott az MLSZ-
ben viselt tisztségeiről: az 
utánpótlás-bizottságban be-
töltött tagságáról és az után-
pó t l á s -neve lő k lubokat 
összefogó albizottság elnöki 
feladatköréről. Az MLSZ és 
a CSLSZ hivatalos közlönye 
e változásról természetesen 
értesíteni fogja az érintett 
egyesületeket. 

Teremlabdarúgás 
OB I. A csoport, nők, 2. 

forduló, a Kiskőrös, a Kun-
szentmárton és a Szentesi FC 
csapatainak résztvételével, 
Szentes, Városi Sportcsar-
nok, 9. 

Vasárnap 
Kézilabda 
Tavasz-kupa leány után-

pótlástorna, újszegedi Sport-
csarnok, 8. 

Labdarúgás 
NB III: Csongrádi ÉS-

SE-Kerekegyháza, Csong-
rád, 15, Rózsa. Hódmezővá-
sárhelyi FC- Békéscsabai Ja-
mina, Hódmezővásárhely, 
15, Nagyhegyesi. 

Megyei I. osztály: Szente-
si Kinizsi-Gyálarét, Szentes, 
Sipos. Bordány-Mórahalom, 
Bordány, Kónya. Röszke 
-Zákányszék, Röszke, Tóth 
G. Kiszombor-Sándorfalva, 
Kiszombor, Veres I. Sző-
reg-Móraváros, Szőreg, Bál-
int. Valamennyi találkozó 15 
órakor kezdődik, elómér-
kőzést az ifjúságiak játsza-
nak. 

Megyei II. osztály: Tisza-
sziget-Szatymaz, Tiszaszi-
get , Csende. Maros D. 
Deszk-JATE, Deszk, Patai. 
Szentmihály-UTC, Szentmi-
hály, Avramut . Zsombó 
-Apátfalva, Zsombó, Tari. 
Balástya-Fábiánsebestyén, 
Balás tya , Kormányos J. 
Székkutas-Szegvár, Székku-
tas, Somodi. Csanytelek-Ta-
nárképző, Szeged, Kisstadi-
on, Kertész. Valamennyi ta-
lálkozó 15 órakor kezdődik, 
elómérkőzést az ifjúságiak 
játszanak. 

Megyei III. osztály: Do-
maszék-Csengele , Doma-
szék, Szűcs. Pusz tamér-
ges-Algyő II., Pusztamérges, 
Tanács. Ruzsa-Üllés, Rúzsa, 
Szekeres. Ásotthalom-Baktó 
SC, Ásotthalom, Jurschik. 
Baktó Szi lánk-Kiksundo-
rozsma, Baktó , Veres P. 
Eperjes-Pázsit SE, Eperjes, 
Mászáros. Pitvaros-Kiszom-
bor II., Pitvaros, Zsótér. De-
rekegyház-Ferencszá l lás , 
Derekegyház, Sipos. Nagy-
m á g o c s - A r n b r ó z f a l v a , 
Nagymágocs , Horváth A. 
Kübekháza-Maroslele, Kü-
bekháza, Papp F. IKV Alsó-
város-Szőreg II., Szeged, 
Szabadság tér, Papp Zs. Va-
lamennyi találkozó 15 órakor 
kezdődik. Károlyi DSE-Csa-
nádpalota-Nagylak, Szeged. 
Postás-pálya, 10. 

Teremlabdarúgás 
Opel Arany-kupa, negyed-

döntők, Szentes , Város i 
Sportcsarnok, 17. 

Hétfő 
Teremlabdarúgás 
NB II: Royalbus-Spurs-

Limpi FC (Csepel), Zákány-
szék, Sportcsarnok, 19. 

Kispályás labdarúgás 
Radnóti hé t fők: Keve-

rő-Első Beton (16.30), Egy 
% - C h a l t o n - D M (17.30), 
M e t r o p o l i s z - F e r g e t e g 
(18.30) , , E r i r r a - B & F 
(19.30), R a d n ó t i - K É S Z 
(20.30) 

labdarúgás 

A magyar labdarúgás 
jelenlegi negatív szen-
z á c i ó j a kétségte lenül 
az , hogy a Szeged LC 
ügyvezetői bejelentet-
ték: nincs lehetőség a 
klub további működte-
tésére. A közlemény va-
lamennyi , a csapattal 
kapcsolatban állá szim-
patizánst megdöbben-
tett. A szakvezetők és a 
játékosok sokáig nem 
akar ták elhinni, hogy 
ez igaz. Talán ezért is 
történt az, hogy elhatá-
r o z t á k : péntek dé l ig 
még edzenek, talán tör-
ténik valami csoda, hi-
szen n e k i k v a s á r n a p 
Komlón bajnoki mecs-
csük lenne. Mi a tegnap 
délelőtti edzésen keres-
tük fel a játékosokat , 
hogy a kialakult hely-
zettel k a p c s o l a t o s a n 
megismer jük vé lemé-
nyüket.' 

A Felső Tisza-parti sta-
dion öltözőfolyosóján van 
egy tábla, amelyen az edzé-
sek, mérkőzések kezdés i 
időpontját szokták krétával 
feltüntetni. Most egy hatal-
mas kereszt díszelgett a hir-
detőtáblán, mellette ezzel a 
f e l i r a t t a l : Szeged foc i , 
Edző t ábo r N o r v é g i á b a n , 
Osló! Gergely Károly veze-
tőedzőnek ezt említettem, 
amikor a folyosón összeta-
lálkoztunk. 

- Sa jnos , igaza van a 
„hirdetménynek", bennün-
ket a szó szoros értelmében 
kivégeztek - hangoztatta a 
szakember. - Nem ez lett 
volna az ügyek elintézési 
módja. Ha ezt tudjuk, hogy 
így alakulnak a dolgok, ak-
kor sem én, sem pedig né-
hány meghatározó játékos 
nem maradt volna itt. Azt 
ígérték, hogy mindent előte-
remtenek számunkra, meg-
erősítik a csapatot, új játé-
kosokat hoznak az eltávo-
zottak helyett. Ezzel szem-
ben mi van most? Gyengéb-
bek lettünk, mint tavaly vol-
tunk. Ennek e l lenére , ha 
megteremtették volna a fel-
tételeket, mi álltuk volna a 
szavunkat és felkerültünk 
volna a magasabb osztály-
ba. 

- Az ideiglenes vezető-
ség olyan helyzetet örökölt 
a csapat volt vezetőjétől , 

Nagylaki Kálmántól, ame-
lyek meghiúsították az ígére-
tek beváltását - említem az 
edzőnek. 

- Nem lett volna szabad 
belevágni a dologba, amíg 
nem konzultálnak alaposan. 
Most mit tehetünk, amikor 
már megkezdődött a bajnok-
ság? 

Szinte végszóra szállingóz-
nak a játékosok az öltözőbe, 
akik között természetesen 
még mindig a „bejelentés" a 
téma. Major László kezdte a 
panaszáradatot: 

- Nekünk, játékosoknak és 
az edzőknek is jelentős anyagi 
és erkölcsi kárunk származik 
abból, ha nem játszhatunk. 

Kenesei Zoltán (volt) csa-
patkapitány lakonikusan csu-
pán ennyit jegyzett meg: 

- Ha én ezt januárban tu-
dom, akkor egész biztosan a 
három kecsegtető ajánlat vala-
melyikét fogadom el, s nem 
maradok itt, annak ellenére, 
hogy nagyon jól éreztem ma-
gam Szegeden. 

- Látom, ketten hárman 
már itt sincsenek az edzésen -
fordultam ismét Gergely Ká-
roly vezetőedzőhöz. 

- Turján, Szulyovszky és 
Rau hiányzik, de ennek már 
nincs jelentősége. 

Amikor e szavak elhang-
zanak, akkor érkezett az öl-
tözőbe Turján György, ter-
mészetesen civilben. Vala-
mennyien azonnal „nekies-
tek": 

- Miért nem jöttél edzés-
re? Nem gondolod , hogy 
ennek következménye le-
het? 

Turján vette a lapot, s ne-
mes egyszerűséggel beje-
lentette: 

- Abbahagyom a focit... 
Közben Beszédes Sándor 

pályaedző, akinek névnapja 
van, nem sajnálja senkitől a 
dobozos sört. Inni azonban 
csak ímmel-ámmal van ked-
vük a játékosoknak. Vasas 
próbál egy kis vidámságot 
vinni a beszélgetésbe, de 
amikor a holnap kerül terí-
tékre, abbamarad a viccelő-
dés. Egyelőre tanácstalanok, 
senki sem tud semmi bizta-
tót mondani. Csupán Ger-
gely Károly hangja töri meg 
a csendet: 

- Holnap újra edzés. Egy 
üzletember megígérte, hogy 
szerez pénzt. Ákkor pedig 
vasárnap meccs Komlón... • 

Természetesen a megszű-
nés hírét a városban is so-
kan kommentálják, ki így, 

ki úgy. Mi három sportem-
ber véleményére voltunk kí-
váncsiak az esettel kapcso-
latban. 

Kővári Árpád, a T isza 
Volán elnöke: - Kezdettől 
fogva nem tartottam életké-
pesnek azt, amit Nagylaki 
Kálmán „összehozott" egy 
fél év alatt. A helyi vállal-
kozók érzelmi alapon támo-
gatják ma a sportot, a kü-
lönböző csapatokat. Tudo-
másul kell venni, hogy ma 
Magyarországon a labdarú-
gás nyereséget termelő vál-
lalkozás nem lehet. Az ön-
kormányzat nem alkalmas 
rá, és nem is az a dolga , 
hogy egymaga szponzorálja 
a focit. Köztudott, hogy a 
szegedi labdarúgásban már 
évek óta zűrzavaros helyzet 
uralkodik, mégis voltak em-
berek, akik bíztak, hi t tek 
benne, hogy ki lehet lábalni 
a gödörből. De nekik is le 
kell vonni a megfelelő kö-
vetkeztetéseket a dologból. 

Pataki Tamás labdarúgó-
edző: - Nagyon rosszulesett 
és fájt a szívem, amikor ér-
tesültem a dologról, arról, 
hogy a minőségi foci meg-
szűnt a Tisza-partján. Mell-
bevágott az, hogy a város 
vezetői elhatárolták magu-
kat a csapattól. Mit várha-
tunk ezek után? Egy majd-
nem 200 ezer lakosú város-
nak a megyei I. osztályban 
lesz ezek után csupán csa-
pata. A Tápé, a Móraváros, 
az SZVSE, vagy a Szőreg 
meccseire járhatnak ezután 
a szegedi focibarátok. Pedig 
Szegeden nagy hagyománya 
van ennek a szép sportág-
nak, ezért kell átértékelni a 
megszűnés tényét és össze-
fogva mindent e lkövetni , 
hogy ismét legyenek első 
osztályú meccsek a város-
ban. 

Dr. Tóth János, a Tisza 
Volán Focisu l i edző je : -
Tragikus és érthetetlen a ki-
alakult helyzet. Nem is tu-
dom, kinek kellene mind-
ezért a tükörbe néznie és 
szégyellnie magát? Tanács-
talanul állok a dolog előtt. 
Mi, edzők neveljük az után-
pótlást, de nem tudni, hogy 
kinek? A szülőknek, akik 
naponta érdeklődnek gyer-
mekeik sorsa iránt, nem tu-
dok mit vá l a szo ln i . Az 
egész országban tragikus a 
foci helyzete, de Szegeden 
még ennél is rosszabb... 

P. Sándor József 

Tigris-

• Munkatársunktól 
Befe j eződö t t Gyálon a 

Magyar Tradicionális Karate 
Szövetség clicker szabály-
rendszerben megrendezett 
bajnoksága. A versenyen a 
szegedi Tigers SE kyokushin 
szakosztályának sportolói 
közül a gyermek korcsoport-
ban, a -34 kg-osoknál Lud-
vig János harmadik, míg a 
felnőtt női könnyűsúlyban 
Kószó Ildikó első helyezést 
szerzett. 

Csöke elsősége 
• Munkatársunktól 

Kecskeméten rendezték 
meg a Hírös-kupa úszóver-
senyt, amelyen remekeltek a 
SZUE sportolói. Csöke Szi-
lárd 100 m mellen elsó, míg 
Labancz Attila 50 m gyorson 
harmadik lett. 

Teremlabdarúgás 
• Munkatársunktól 

Javában zajlik a makói „sá-
torcsamokban" a város terem-
labdarúgó-torrnája, melyen 
legutóbb a következő eredmé-
nyek születtek: AC Alma-Fa-
vor-Trans 2-1 , Leningárd-
Rendőrség 0-6, Haverok-AS 
Coma 1-2, ISI-Magyarcsa-
nád 4—5, Királyhegyes-Lucs-
ok 2 - 8 , H-Elek t románia -
Dundi Uniíted 0 -3 , V H K -
Mulett 2 -0 , H-Elektromá-
nia-Brooklyn 2-1, Leningrád 
- K o l e s z 2 - 5 , Lucs -ok-H-
Elektrománia 1^4. 

Csocséverseny 
• Munkatársunktól 

Március 20-án (szombat) 
14 órától vegyes párosok ré-
szére csocsóverseny lesz a 
szegedi Csocsó Klubban 
(Victor Hugó utca 5.). Je-
lentkezni aznap 13 órától le-
het a viadalra, páronként 500 
forint nevezési díj fejében. 
Az érdeklődők bővebb infor-
mációkat a 62/424-822-es 
telefonszámon kaphatnak a 
szervezőktől. 

Megyei 
bajnokság 

• Munkatársunktól 
Március 20-án (szombat), 

9 órától lesz a szegedi kör-
töltés Tölgyes utcai szaka-
szán az idei Csongrád me-
gyei mezei futóbajnokság. 
Az érdeklődók részletes in-
formációkat a 62/315-916-os 
telefonszámon kaphatnak a 
rendezvényről. 

Asztalitenisz-
viadal 

• Munkatársunktól 
Március 20-án és 21-én 

rendezik meg a szegedi asz-
talitenisz-teremben (Buda-
pesti krt. 1., Tarján város-
rész, a Csillagtéri Spar Áru-
ház mellett) a sportág nép-
szerűsítését célzó nyílt egyé-
ni és páros viadalt. A küz-
delmek szombaton 9, vasár-
nap pedig 10 órakor kezdőd-
nek. A nevezési díj verseny-
számonként 500 forint. 

Tekevereség 
• Munkatársunktól 

NB ü-es férfi tekemérkő-
zésen: Nyíregyházi TK-Föl-
deák TC 5:3 (3003:2970). A 
földeáki pontszerzők: Hajdú 
Béla 520, Naschitz Károly 
513 és Hajdú Attila 504 fá-
val. A remek napot kifogó 
hazaiak ellen hiába küzdöt-
tek a vendégek. 


