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SW0>YÍ 
Vig VI. iátékSoaát 

felfüggesztette a szövetség 
ttsszeálliíoüák a szegedi csapatot: Szőreqi a jobbösszekötő 

— Tárgyalósok a móravárosi "Ördöggel 

Aioknak. akik vasárnap végig fogják nézni 
a Szeged—Budafok mérkőzést, bizonyára élve-
zetes küzdelemben lesz réézük. mert mind a 
kát csapat nagy ambícióval készül a találkozó-
ra. A Hungária legyőzésével a. Szeged FC nagv 
tekintélyt szerzeltt, a Budafok — a kiszivár 
gott hírek szerint — fél a szegedi csapattól. 
Egyetlen futballistája optimista a budafoki 
csapatnak, Béldi, aki kijelentette, hogy elle-
nük szenvedj el első veresépét a szegedi együt-
tes. Az a nagy készülődés, amellyel a Budafok 
Szeged ellen készül, mindenesetre dicséret a 
szegedi egyWtesre. Ebben a. készülődésben 
aggasztja a budafoki vezetőséget, hogy Mészá-
ros, a osapat jobbszélsője, a félelmetes góllö-
vője még mindig beteg és játéka bizonytalan. 
Abban az esetben, ha Mészáros nem szerepel-
het, Iblódy lesz a. Budafok jobbszélsője. de 
olvan hírek is vannak forgalomba, amélvek 
uj futballista szerepeltetéséről szólnak. 

Kellemetlen meglepetés érte csütörtökön a 
Szeged FC-t. Tibor Géza, a klub budapesti kép-
viselője arról értesítette a vezetőséget, hogy 

a PLASz egyesbírója felfüggesz-
tette Vig VI. játékjogát a Ferenc-

városnál lévő tartozása miatt. 

A hir kellemetlenül érte a Szeged FC-t, ajnejy 
nem tudott erről a tartozásról\. Az ügvben 
Markovies Szilárd, a Szeged FC direktó-
riumának vezetője kijelentette, amikor Viggel 
megállapodott, a futballista elhallgatta, hogy 
neki a Ferencvárossal szemben 500 pengős tar-
tozása van. Ehhez az adóssághoz a Szeged 
FC-nek semmi köze nincsen, ezért nem is haj-
landó kifizetni, de erre az álláspontra helvejs-
kedett Vig Í6. Ha valamilyen módon nem ol-
dódik meg a probléma, Vig nm, fog játszani a. 
Budafok ellen és könnyen megtörténhetik, 
hogy adóssága miatt két évia nem szeretelhet. 
hacsak valaki ki nem fizeti az összegei 

— Ha a Vig-figy vasárnapig nem nyer elin-
tézést, — mondotta végül Markovies Szilárd —. 
kénytelenek vagvnnk szerepeltetésétől eltekin-
teni és a jobbösszekötőposztra Szőrealt beál-
lítani. 

A Szeged FC budapesti vendégjátéka Iránt 
olyan nagv az érdeklődés, hogy valószínűleg 
több drukker kiséri. el a csapatot nehéz mérkő-
zésére. Egvik lelkes szegedi drukker azon fá-
radozik, hogv a mérkőzésre csillagturát üssön 
nyélbe. A túrán résztvevőknek kitűnő progra-
mot igér. A terv szerint az autóscsillagtufa 
résztvevői vasárnap reggel 7 órakor indulnának 
el Szegedről. Első utjuk a Svábhegyre vezetne, 
majd a Hüvösvölgybe látogatnának el. Az ebé-
det, az állatkertben fogyasztanák el. Innen az 
ngész társaság a mérkőzésre menne. A további 
program a mérkőzés eredményétől függ. 

A Szeged FC csütörtökön érdekes barátsá 
-ós játékkal készülődött a Budafok elleni mécs-
esére. Csütörtökön délután nagvszárau közön-
ség előtt a Hunyadi-téri svorttelepen szere-
pelt a Szeged FC. az SzTK volt az ellenfél. 
Az SzTK-nák jól jött ez a tréningmérkőzés, 
inert, vasárnap íátsza le a SzAK ellen első ju-
bileumi játékát, és szeretné megnyerni az 
..örök derbit", 

A tréningmeccsen jó játék alakult ki, a Sze-
ged FC biztató formában 9:2 (3:11 aránvban 
győzött a jól futballozó, de gólképtelen kék-
fehérek ellen. A gólokat Szóika (5), ördög (3). 
Gvurcaó, illetve TiH II . (2) lőtték. A Szeged 
FC-ben a távollevő Berecz helyén Szóika ját-
szott. A tréningmeccs érdekessége az volt. hogv 
a, Szeged FC-ben ördög, a, Móraváros futballis-
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Megvé t e l r e k e r e s e k i Régi jogi könyveket, Aira-
'•jémUi kötetebet, Természettudományi közlönyt ós ki-
'dá»»if, régebbi tudományos könyveket és telies könyv-

tir4Uat. Hungária Aníiquárium 
Sseged, Batthyányi ucca 2. "o 

tája játszott középfedezetet, elég jól mozgott. 
A tréning után Markovies Szilárd kijelentet-

te. tárgyalásokat folytat ördöggel, a Móravá-
roe tehetséges centerhalfiával, megállapodás-
ról még korai volna beszélni Ha Vig nem fizeti 
ki a Ferencvárosnak a tartozását — mondotta 
még —, nem áll módjában szerepeltetni és he-
lyére Szőregit állította be. Eszerint előre-
láthatólag a következő összetételű csapat ját-
szik vasárnap a Budafok ellen: 

Pálinkás — Miklósi, Riesz — Gvurcsó. So-
mogyi, Bertók — Korányi, Szőregi, ördög, 
Berecz, Nagy. 

Snkét a Szegedet reprezentáló 
fuSballsport fejlesztéséről 

Két ny i la tkozat 

A Szeged FC jövőjével és fejlesztésével kap-
csolatosan ismét két régi sportemberhez for-
dult a Délmagyarország: S t e i n Sándor igaz-
gatóhoz és F ü r s t Györgyhöz, a DLASz fótit-
kárához. A két kitűnő sportember valamikor 
együtt futballozott a SzAK-ban, mindketten 
tagjai voltak annak a déli együttesnek, amely 
annakidején legyőzte a francia válogatottat A 
két jeles sportember ma is lelkes munkása a 
szegedi sportnak. 

Stein Sándor 

a kővetkezőket mondta: 
— Arra a kérdésre, hogy melyik futballuak, 

az amatőrnek, vagy a profinak van-e nagyobb va-
rázsa, nehéz válaszolni Az elsők kőzött voltam, 
akik a Bástyát életrehivták és a Szeged FC meg-
alakításában is az elsők kőzött tevékenykedtem. 
Ezek természetesen nem azt jelentik és jelentették, 
hogy elfeledtem amatör voltomat, mert ilyen mi-
nőségben magam ls lelkesedéssel szolgáltam mint 
aktiv Játékos és vezet« az amatör futballt, — ha-
nem az a minden sportembernél is jelentkező büsz-
ke érzés, hogy Szeged bekapcsolódba tik az ország 
legjobb csapatainak küzdelmeibe — Indított sok 
más sportbarátommal engem is arra, hogy a 
profi futball hivei legyünk. 

— Ma már el sem tudnám képzelni Szegedet a 
Ferencváros, Hungária, Újpest és természetesen 
vidéki nagy riválisaink, mint például a Bocskai az 
egész várőst megmozgató izgalmas mérkőzései 
nélkül. A vasárnapi lelke« szegedi győzelem, — 
amit a nagyhirü bajnok Hungária ellen vivott ki 
a szegedi együttes —, újra bizonyságot adott ar-

1 ról, hogy nem szabad kishitünek lenni s félárbocra 
eresztett zászlót még akkor is fennen kell lobog-
tatni, ha nem is halmozódnak egymásután a Hun-
gária-győzelmek. 

— A múlt heti sikernek véleményem szerint 
lelki magyarázata az, hogy a mostani vezetőség-
ben sokkal alkalmasabb és hozzáértőbbek kerültek 
az élre, akikben a lelkes játékosok is jobban látják 
bjztositva sportolásuk zavartalanságát és a kö-
zönség is meg van győződve arról, hotrv a Szeged 
FC-ben a válságok korszaka befejeződött. 

— A végső konklúzió a Szeged FC jövőjére vo-
natkozólag tehát az, hogy jó és alkalmas vezető 
kell, akinek a személye most megvan, aki szakér-
telmével a megfelelő" erőkből ál ló cSapato» bizo-
nyára még fejleszteni is képes lesz. 

— Az első eredmény a vasárnapi győzelembe« 
és a tagok számának állandó emelkedésében mu-
tatkozik, amely momentumok, reméljük, a jövőben 
még hathatósan fokozódni fognak és a Szeged FC 
zavartalan működését és hosszú fennállását bizto-
sítani fogják. 

— Az amatőrfutballt szeretnünk kell. Működésű-
ket mindenképen élő kell segítenünk, mert kell, 
hogy legyen egy kiapadhatatlan rezervoár a már 
befutottak utánpótlására Hogv városunkban ez 
még nem egészen igy van, arról szerintem csak az 
amatőrvezetök tehetnek, illetve nékik kellene gon-
dóskodniok, mert az ö részükre sem lehet közöm-
bös, hogy az amatőrcsapatokban időnkint felbuk-
kanó tehetségek ne Szeged sportjának megerösi-
tését, hanem külföldi és más városok csapatainak 
erejét emeljék. 

— Az amatőrvezetőknek Szeged sportjához való 
ragaszkodást kell elsősorban a kezük alatt felnőtt 
imatőrjátékosokba plántálni, hogyha azok már túl-
nőttek a saját egyesületük keretén, szívesen és lel-
kesedéssel álljanak be abba a sorba, ahol már 
magasabb képességekkel mint tősgyökeres szege-
diek csak Szeged sportját reprezentáló együttest 
támogassák. 

Fürst György 

a következőket mondotta : 

— A legelső feltétel az, hogy a Szeged F C 
anyagi helyzetét megszilárdítsák. Ha ezt a fel-
tételt biztosították, ebből természetszerűleg az 
következik, — helyes és hozzáértő vezetés mel-
lett —, hogy a csapat eléri azt a nívót, ame-
lyet elvárnak tőle. Ennek a problémának meg-
oldásával egyidejűleg meg fog szűnni a Szeged 
FG folyton visszatérő anyagi válsága, mert hi-
szen ha jó csapat van, ió sportot adhat és a jó 
sportért még a szegedi közönség is szívesen ál-
doz: tömegeivel ott fog állni Szeged csapata 
mellett. 

— A Hungária elleni mérkőzésen mutatott 
játék — folytatta Fürst György —, de főképen 
a lelkes akarás, körülbelül már meg is szabta 
azt az iránvt, amelven a Szeged FC-nek halad-
nia kell. A Szeged FC szép küzdelemben meg-
érdemelten győzött, ez a győzelem azonban nem 
lehet ok az elbizakodásra, hanem csak uiahb 
erősítésre lehet alkalmas. A Szeged FC hátsó 
formációja — tökéletes, halfsora a legiobb mér-
téket megüti, a csatársorban viszont feltétlenül 
szükség van erősítésre. A kívánt mértéket csak 
a két összekötő iátéka üti meg. Ha a Szeged 
FC-nek nem állna módjában erősíteni, ebben 
az esetben a két szélső és a középcsatár további 
képzésére kell fordítani a trénernek minden 
gondot. Mind a három futballista tehetséges, 
ezt a tehetséget azonban — ki kell hozni belő-
l ü k . . . 

A íő'spftn iirivffzlefe 
a S / P f l c d FC-her . 

'A 8zeged FC-nek a Hungária felett ara' 
tott győzelme a hivatalos városi helye-
ken ls nagy őrömet keltett. Sokan gratu-
láltak a szép ayőzelemhez a város vezetői 
közül most érkezett mea Szegedre a Bala-
tonlellén tartózkodó főispán gratuláló 
levele a Szeged FC-hez. Vitéz l m e c s 
Györny a következőket irta a Szeged FC 
vezetőségéhez: ,.A Hungária felett ara" 

tott szép és értékes győzelemhez fogadja 1, 
a Szeged Ffi ő*#tntr szerencsékivámfal-
mat". 

Tartalélcesan áll k? az SzTK 
a SzBK elten 

Az SzTK, amelv nagv lelkesedéssel készül 
a vasárnapi SzAK elleni jubileumi mérkőzésé-
re, az a kellemetlen meglepetés érte, hogy 
egyik legjobb futballistája. Török György nem 
játszhat. Törököt a játékvezető MAK elleni 
meccsen kiállította, de ugyanakkor kizárta a 
játékból Koromot. a makói csapat halfját is. 
Á birójelentés szerint a két futballista meg-
rúgta egymást. Az ügyei tegnap tárgyalta dr. 
Kökéndi Antal szegedi egvesbiró, aki előtt Tö-
rők kijelentette», hogv nem rúgta mea Koro-
mat. aki őt előzőleg durván bántalmazta lá-
bával. csak ellökte magától, ezért őt még k r 
állítani se lehetett volna. Lába a rúgás követ-
keztében még mindig fáj. Tekintettel arra. 
hogv a játékos vallomása nem egvezik a biró 
jelentésével, az egvesbiró nem hozott Ítéletet, 
hanem Török és Korom játékjogának felfüg-
aesztése mellett a vizsgálat kiegészítését ren-
delte el. A legközelebbi ülésen kihallgatják 
Lőwy Henriket, a iáték vezetőjét és azután, 
fognak dönteni a két futballista sorsa felett. 

A felfüggesztés miatt Török fíSUl játszhat 
vasárnap a SzAK ellen és a vezetőség már 
gondoskodott helyetteséről. Tőrök helvett Ko-
vács. a tartalékcsapat játékosa fog szerepelni, a 
jöbhösszekőtő poszton, aki valamikor az esvilc 
aradi csapatban futballozott, a SzAK bői ke-* 
fűlt az SzTK-hoz. 

Tegnap tárgvalt* az egvesbiró azt a hirósér-» 
tési ügyet, amelv az UTC—^rinvi-KAC mér-
kőzésen tőrtént.. Schmutzlcr Nándor, a Zrínyi-* 
KAC j(?*ékosa — a. biró ielen+ésc szerint -H 
durváv megsértette Emmerling Rezsőt i játéi? 
vezetőjét, aki emiatt a fegyelmi bíró elé álli-* 
totta Az ügy kivizsgálása után Schmut/ler 
ügyét tegnap újra tárgyalta a fegyelmi biró,f 
aki vétkesnek találta a játékost, ezért nyol<ft 


