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Sport 
Az aloszlálybafnokság legufabb eseménye: 

pénteken kezdődik a kerllleii döntő 
Kecskeméten 
Izgalom és nagy elkeseredés a szegedi egyetemi klub-
ban — A csütörtöki tárgyalások fordulatai 

Tegnapi számunkban beszámoltunk arról a 
példátlan esetről, amely a KEAC—KAC-ügy-
böl keletkezeti és amely nagy megdöbbenést 
keltett a szegedi sportkörökben. Az országos 
intézőbizottság, — amely dr. K i s s Endre 
kecskeméti polgármester közbenjárására rend-
kívüli ülést tartott —, előbbi határozatát meg-
változtatva, a KAC-ot nyilvánította a szegedi 
alosziály bajnokának. Ez a sportban példa nél-
kül álló eset nagy elkeseredést váltott ki a 
KEAC-nál. Az egyetemi csapat vezetői eleinte 
teljesen tanácstalanul állottak az ítélettel szem_ 
ben, csak később vetődött fel az a gondolat, 
össze kell hivni a DLASz elnökségét, döntsön 
az ügyben. A KEAC vezetői, de az alszövetség 
tisztikarának legtöbb tagja 

szabálytalannak minősítette az or-
szágos intézőbizottság határozatát. 

Hangsúlyozták, a DLASz intézőbizottságának 
határozata fölött első fokon csak a déli alszö-
vetség fellebbviteli bizottság lett volna hivatott 
dönteni. 

Ilyen előzmények után került azután sor a 
DLÁSz elnökségének összehívására. Az elnök-
ségi ülés összehívására már csak azért is szük-
ség volt, mert 

a Gyulai AC csütörtökön délelőtt 
Szegedre érkezett. 

Értesülésünk szerint a gyulaiak tiz perccel vo-
natjuk indulása előtt kapták meg az országos 
szövetség táviratát, amely a KAC bajnokságát 
tudatta velük. Arról, hogy mikor lesz a mér-
kőzés, a táviratban szó nem volt. Ilyen körül-
mények között a gyulai csapat folytatta utiát 
és csütörtökön Szegedre érkezett Intézőjük, 
F á b i á n Gábor, kijelentette: ha a DLASz el. 
nöksége ugy rendelkezik, hogy a KEAC ellen 
kell játszaniok, kiáltanak a mérkőzésre. 

Már délelőtt 9 órakor nagy sürgés-forgás 
volt a DLASz helviségében. Az elnökségi ülést 
déli 12 órára hívták össze, de már fél 11 órakor 
alig lehetett helvet kapni az alszövetség helvi-
ségeiben. A telefon állandóan szólt: Kecskemét 
Hódmezővásárhelv, Makó, Gvula kért fevilágo-
sitást a helyzetről. Kecskemétről még olyanok 
Is telefonáltak, akiknek eddig talán semmi kö-
zük sem volt a sporthoz. 

12 órakor megjelentek az elnökség tagiai: 
M i 1 a s s i n Gyula, K ö v e s i Jenő, D e n k Fe-
renc, P o l g á r József. S z á n t ó Mihály és 
dr. G o 11 s c h a 11 Sándor. Félóra múlva érke-
zett Szegedre autón A d o r j á n Károly, a KAC 
képviselője. A tel jesen zárt ülésen F ü r s t 
Györgv főtitkár ismertette az ügyet, maid meg. 
kezdődött a tanácskozás, amely közel két óra 
hosszat tartott. Az idő múlásával az izgalom 
egvre fokozódott. Két óra tájban az izgalom a 
tetőfokára hágott. amikor megjelent a tanács-
terem a Hajában dr. G o t t s c h a l l Sándor, a 
KEAC képviselője: 

— Felfüggesztették a szegedi in-
tézőbizottsági határozatot megbuk-
tunk . . . 

— mondotta. Futótűzként terjedt el a határozat 
hire és egy pillanat alatt kiürült a DLASz fo-
lyosója: a keacisták, de más egvesületbeliek is 
szomorúan távoztak. 

Az izgalmas ülés után alkalmunk volt be-
ssélni M i 1 a s s i n Gyulával, a DLASz ügyve-
zető elnökével, aki ezeket mondotta: 

— Alapos tanácskozás után ugy 
határozott az elnökség, hogy a 
DLASz intézőbizottságának hatá-
rozatát felfüggeszti, de döntését az 
ügyész ut ján megfellebbezi. 

A nagyjelentőségű ügyben az elnökség szava-
zással döntött: hárman a KEAC—GvAC mér-
kőzés lejátszása mellett, hárman pedig a fel-
függesztés mellett szavaztak. A kérdést az elnök 

döntötte el, aki a KAC—GyAC meccs megren-
dezése mellett foglaU állást. Ezután felfüggesz-
tették az ülést, majd F á b i á n Gábor meghall-
gatása után 

péntekre tűzték ki Kecskemétre az 
első KAC—GyAC-találkozót. A má-
sodik mérkőzést vasárnap játszák 

le Gyulán. 
Az ügyben a következő nyilatkozatokat kap-

tuk: 
vitéz Nagy Tamá* 

a KEAG intézője így nyilatkozott: 

— Alapszabályellenesnek tartom a budapesti 
intézkedést. Nagyon csodálkozom a szövetség 
elnöksége annyira gerinctelen volt, hogy sza-
bályismerete és lelkiismerete dacára, nem meri 
a budapesti szövetség távirati rendelkezéséve' 
szembeszállni. 

Fürst György, 
a DLASz főtitkára nem nyilatkozott az ügy-
ben, csak ennyit mondott: pénteken fellebbvi 
teli ülés lesz, ha addigra az ügyész fellebbezés* 
a KEAC-ügvben beérkezik, azt is tárgyalni fog. 
ják. 

Dézsy Ferenc, 

a KEAC alelnöke ezeket mondotta: 
— Az az álláspontom, hogy az MLSz ezzel 

az Ítélkezésével megmutatta, hogy a főiskolai 
sporttal szemben milyen averzióval viseltetik 
Az elnökség határozata miatt kivonulunk a szö-
vetségből, Nem fogunk fellebbezni, mert ez a7 
ügy an !ra durva, hogy még fellebbezésre sem 
tartom érdemesnek. 

A KEAC—KAC üggyel kapcsolatban csü-
törtökön röpiratok jelentek meg a szegedi uc-
cákon. Az egyik kecskeméti lap négyoldalas 
külön sportszámban foglalkozott a nagy port 
felvert üggyel. 

A SzAK lezáratta 
a Szeged K telles felszerelését 

Éles ellentét a váratlan intézkedés után 
Emlékezetesek azok az ellentétek, amelyek a 

SzAK és a Bástya, majd később a Szeged FC 
között felmerültek a múltban a pályabér ügyé-
ben. Az ellentétek az utóbbi időben örvendete-
sen elsimulni látszottak, mig most egészen vá-
ratlan, rideg intézkedés történt a SzAK részé-
ről, amely nagy feltűnést keltett sportkörök-
ben. 

Arról van szó, hogy a Szeged FC a pályabér-
szerződés bizonyos összegével tartozik a SzAK-
nak, Erre a SzAK vezetősége ugy intézkedett, 
hogy lezáratta a Szeged FC teljes felszerelését 
az ujszegedi öltözőben és azt nem is hajlandó 
kiadni. 

A teljes felszerelés szoros zár alá vétele azt 

jelenti, hogy ez az intézkedés megakadályozza 
a Szeged FC sportolási lehetőségét, további 
munkáját , túrájára és az őszi szezonra való elő-
készületeit 

Amikor az elmúlt szezon megkezdésekor 
megkötötték a szokásos pályabér szerződést, a 
Szeged FC akkori vezetősége az összeg egyré-
szének fizetésére kötelezettséget vállalt a baj-
noki szezon befejezése után, junius, julius és 
augusztus hónapókra is, akkor, amikor a klub-
nak semmi jövedelme nincs. A SzAK most ezt 
a kétségtelenül hibás megállapodást a direktó-
rium felelősségére hárította. A rideg intézkedés 
megtörtént, függetlenül attól a jelentős összeg-
től, amelyet a Szeged FC éveken át fizetett pá-

Ingyen 
nyaralási csereakció 
a DÉIMA6$ASOR$Zf lG előfizetői részére 

Musxiviaés Magyarország 
között 

junius 2-től október 6-ig. 

A Délmagyarország minden előfizetője és hozzátartozója ingyen 
nyaralhat Ausztriában, aki ugyanazon időre ugyancsak ingyen 

ellátást nyújt osztrák nyaralóvendégeknek. 

Az akcióban résztvehetnek elsősorban: közalkalmazottak, magán-
hivatalnokok, szabadfoglalkozásúak, főiskolai hallgatók és 
középiskolai tanulók, de ezeknél fiatalabb gyermekek nem. 

A nyaralási idő az igénylő kívánságának megfelelően Bécsben, 
vidéki városokban, vagy fürdőhelyen tölthető el. 

A cserenyaralási akció résztvevői az Ausztriába és vissza-
utazásra vasúti kedvezményben részesülnek. 

Jelentkezni a DÉLMMG^RRORSZÁG k i a d ó h i v a t a l á b a n kell, 
a h o l felvilágosifással is készséggel szolgálnak. 

H feJenikexéssel egyiüőben 42 pengő a kezelési költségekre leftxeiendő. 


