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Sport 
Ujabb bonyodalmak 

az alosztáiybalnokság körül 
A DLASz fellebbviieli bizottsága nem ismeri el a Kecskeméti AC bajnokságát 

- KEAC-GYAC mérkőzés? 

Az országos botránnyá nőtt KEAC—KAC ügy 
hul lámai az ismeretes határozatok után sem 
simultak el, sőt pénteken u jabb események 
történtek. Ismeretes, a KEAC rendkivüli vá-
lasztmányi ülése elhatározta, hogy kivonul a 
szövetségből, feljelenti Kenveres Árpád orszá-
gos főti tkárt és belügyminiszteri vizsgálatot 
kér a DLASz és az MLSz ellen. 

A KEAC-nak ezt a lépését hivatalos körök-
ben a klubban uralkodó nagy elkeseredéssel 
magvarázzák. Jól értesült helyről származó ér-
tesülésünk szerint a KEAC nem nyugszik bele 
a ránézve sérelmes határozatba és minden le-
hetőt elkövet igazának kiderítése érdekében. A 
KEAC vezetősége részletesen tájékoztatta la-
nárelnökét az ügy fejleményéiről és a r ra a 
megállapodásra jutott, hogy szükség esetén a 
legmagasabb fórumnál keres elégtételt. 

Pénteken délelőtt az a h i r terjedt el Szege-
den, hogy a KEAC ismét össze a k a r j a hívni a 
DLASz elnökségét, hogy 

tiltsa le a délután Kecskeméten el-
döntésre kerülő KAC—GyAC mér-

kőzést 
Az üggyel kapcsolatban kérdést intéztünk D é-
z s y Ferenchez, a KEAC alelnökéhez, aki eze-
ket mondotta: 

— Mivel az ügyben hozott határozat az 
MLSz szabálvainak és alapszabályainak meg-
sértésével született meg, szükségesnek ta r t juk 
u j a b b elnökségi ülés összehívását. Az elnökség-
től azt fogjuk kérni, hogy a csabai alosztálv 
ba mókának és a szegedi alosztály „harmadik" 
helvezettjének péntek délutánra Kecskemétre 
kitűzött mérkőzését tiltsa le. 

Az elnökségi ülést a KEAC 12 órára szerette 
volna összehivatni és ebben az ügyben meg is 
tette a szükséges lépéseket M i 1 a s s i n Gyulá-
nál, a DLASz ügweze tő elnökénél. Az elnök az 
idő rövidsége miatt csak délután 2 órában tud-
ta az elnökségi ülés időpontját megállapítani. 

Távirati lag intézkedett, 

hogv az elnökség tagjai 2 órára jelen jenek meg 
az ülésen. Az intézkedések után beszélgettünk 
az elnökkel, aki az ügy elfajulása miatt elke-
seredett. 

— Hoztunk — mondotta — egy szerintem 
teljesen szabályszerű határozatot, mégis erős 
támadásokban van részünk. 

2 órakor összeült az alszövetség el-
nöksége, 

hogy a KEAC kérelme felett döntsön. Az el-
nökség rövid tanácskozás u tán csütörtökön ho-

zott határozata mellett foglalt állást, egyidejű-
leg azonban ugy döntött, hogy határozatát 
maga fellebbezi meg a DLASz fellebbviteli bi-
zottságához, mert erre dr. L u k h a u p Miklós, 
az alszövetség ügyésze nem vállalkozott. Az 
ügyész írásban bejelentette, hogy a dolgot alap-
szabályellenesnek tar t ja , ezért, még a fellebbe-
zés jogával sem él. Ha kényszeritik rá, lemond 
tisztségéről. Ezután került sor az elnökség fel-
lebbezésére. 

A DLASz fellebbviteli bizottsága 
este fél 7 órakor ült össze, hogy az elnökség 
fellebbezésével foglalkozzék. Közel kétórás ta-
nácskozás után megállapította, hogy 

az országos intézőbizottság utasí tá-
sával kapcsolatban sulvos szabály-
sértést lát, ezért a DLASz intézőbi-
zottságának határozata ellen be-

nyúj tot t fellebbezést elutasít ja. 
Ennek a határozatnak a lap ján a pénteken 
Kecskeméten lejátszott 

KAC—GyAC mérkőzés eredményét 
meg kell semmisíteni. 

és a KEAC—GyAC közötti meccseket ki kell 
tűzni és le kell játszani. 

Alszövetségi körökben ugy tud ják , hogy az 
alszövetség ügyvezető elnöke szombatra rend-
kivüli intézőbizottsági ülést hiv össze, amely a 
KEAC—GyAC mérkőzés ügyében hoz újból 
döntést, illetve megállapít ja a meccsek te rmi-
nusát. 

* 

A pénteki kecskeméti mérkőzés 
KAC-GvAC 2:0 (0:0) 

(Kecskeméti tudósítónk telefonjelentése.) 
Pénteken délután játszották le Kecskeméten az 
első kerületi döntőmérkőzést, amelyet nagy vi -
harok előztek meg. Szépszámú közönség előtt 
csak nagy küzdelem után tudott 2:0 a rányban 
győzni a KAC, amely az első félidőt még ered-
mény nélkül zárta le. 

A KAC ezen a meccsen játszott talán a leg-
gyengébben ebben a szezonban. Ezt az utóbbi 
napok izgalmainak a terhére í r ják, amelyek 
idegileg nagy hatással voltak a kecskeméti fu t -
ballistákra. Á gólnélküli első félidő után N á-
v a i ( l t - e s ) és K o r á n y i góljával csak nehe-
zen győzött a KAC. 

A DLASz tanácsa szombaton este fél 8 órakor 
ülést tart. Az ülés legfontosabb tárgya az alosz-
tálybeosztás kérdése lesz. Ráűióclet 
a legjobb magyar rádió képeslap min-
den számát a legszebb irodalmi és mű-
vészeti cikkek műszaki rovat, részle-
tes Európa-müsor teszik változatossá. 
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Németországba hívták meg 
a Szeged FC-t 

A Szeged F C vezetőségének több kánybar 
folytatott turatárgyalásainak eredménye v a r : 
Németországból. Türingiábéi levél érkezett 
amelyben kedvező feltételek mellett háron 
mérkőzésre hívják a Szeged FC csapatát. A: 
ajánlat előnyös a Szeged FC-re nézve, ezér 
biztosítottnak tekinthető a túra, ha ahhoz leg-
alább még két neccs járul. Belgiumba, Briisz-
szelbe is hívják a Szeged FC-t, erre a mérkő-
zésre azonban csaik őszkor kerül sor. Minder 
jel arra mutat, hogy a nehézkesen indult tuxa-
tárgyalásoknak eredménye lesz. 

Békésen Intéződött el 
a SzAK—Szeged FC zálogolás! 

ügy 
Beszámoltunk ' emun arróí a szokatlan lé-

pésről, amellyel a SzAK szoros zár alá vette a 
Szeged FC teljes felszerelését és bezáratta öltö-
zőjét. A pályabér kérdésében felmerült ellenté-
tek péntekre békésen megoldódtak. Begavári 
Back Károly, a SzAK ügyvezető-elnöke és dr 
Gelléri Gyula, a Szeged FC ügyésze között meg-
indult ujabb tárgyalásoknak eredménye let t : ta-
láltak egy olyan formát, amellyel a kérdést sike-
rült higgadtan megoldani. A megegyezés alap-
ján a SzAK pénteken délután már el is küldötte 
a lezárt öltöző kidcsdt a Szeged FC vezetősé-
gének. Ezzel az a ldnos és feltűnésit keltő szo-
katlan ügy a sportszerűség sasübályaa szeriiX 
elintézést nyer?. 

Somogyi és a Bocskai. Akadályok gördültek 
Somogyi Kálmánnak, a Szeged FC centerhalf-
jának a Bocskaiban való szereplése elé. A közép 
európai kuna tanácsa ugyanis kimondotta, hogy 
a mérkőzéseden csak olyan játékosok vehetnek 
részt, akiknek legaíáfbb hathónapos szerződésük 
van klubjukkal. Somogyi esetében a kívánt Idő 
nem áll fenn, ezért valószínűnek látszik, hogy 
a kiváló futballista a Bocskai-tara után vissza-
tér Szegedre. A Bocskait súlyosan érinti ez a 
határozat, mert Somogyi személyében megol-
dottnak látta a Gyulay sérülése folytán megüre-
sedett oenterhalf poszt kérdését. A Bocskai ajén~ 
latot is tett a Szeged FC-inek Somogyi hathó-
napos átengedése érdekében, ezt azonban a sze-
gedi klub nem hajtandó elfogadni. A Bocskai 
ezekután most már csak abban bízik, hogy a 
tanáos megváltoztatja ha tá roza tá t annál is In-
kább. mert emiatt már több panasz hangzott 
el. Ebben az esetben Somogyi csak augusztus 
15-vel lenne isimét a Szeged FC látéfkosa. 

A Vasutas résztvesa a szombaton és vasárnap 
Békéscsabán megrendezendő országos egyéni vas-
utasbajnoki ökölvivóversenyen. A szegedi csapa-
tot a kővetkező versenyzők képviselik: légsúly 
Csikós, bantamsuly Kiss, pehelysúly Ambrus, köny-
nyüsuly Sánta, weltersuly Farkas, nehézsúly Sza-
bó. A verseny jelentőségére való tekintettel a 
Vasutas gondoskodik arról is, hogy Farkas és 
Szabó kivételével valamennyi boxolójának tarta-
lékja legyen. A tartalékok a következők: Klein, 
Konkolyos, Szabó II. és Eperjessy. 
. A vidéki birkozóbajnoki versenyek szomba-

ton kezdődnek Debrecenben. A bajnokságokat 
a stadionban remdezik meg. A déli csapat — 
amelyet ViHdntf Ármin elnök, Gaál Sándor elő-
adó és Zemkó János szövetségi kapitány kísér 
el Debrec >>be — a következő összeállitáshnn 
veszi fe1 a küzdelmet: Dékány, Tóth Sz. (Toldi), 
Kovács ÍKTE). Ördög, Kurucz II.. Kurucz I. 
(Toidi), Nagv (Ceglédi MO v E). 

öregcserkész versenyt rendezett a cserkészszö-
vetség V. kerülete Hódmezővásárhelyen. A ver-
senyen mintegy 150 cserkész vett részt A konfe-
rencián dr. H e r m a n n íános, dr. V l r á g h Zol-
tán és dr. O r m o s Zsigmond tartott előadást. A 
versenyen a szegediek közül a 124. számn Szirákv, 
az egyetemi 277. számú, a Szeri és a püspöki ta-
noncotthon 550. számn Baross csapata vett részt. 
A céllövő és uszóversenyekből álló küzdelemben a 
Szirákv csapat győzött, a Baross csapat a harma-
dik helyen végzett. A kitűnően sikerült versenyt 
vizipólómérkőziés zárta be; a szegediek 4:1 arány-
bm győzték a vásárhelyiek és a csabaiak kombi-
náltja ellen. 

A Makói TE megalakította ökölvivószakoszfá-
lyát. Az nj szakosztály elnökévé Á b r a h á m 
Gergelyt, intézőjévé M á g o r y Antalt választották 
m«g. 

A Tanítóképző csapata, amely a KISOK-dön-
tŐre készülődik, 6:1 (1:1) arányban legyőzte az 
osztályozó előtt álló Postást 


