
JÖN A TAVASZ. Itt a legújabb tavaszi, nyári napszem-

üvegdivat. Már kaphatók az üzletekben 

A MAJMOK — SEGÍTŐTÁRSAK. A szuhumi rákkutatók, 

genetikusok, biokémikusok, immunológusok népes cso-

portja tanulmányozza a moszkvai tudósok részvételével a 

majmokon a modern onkológia egyik legaktuálisabb prob-

lémáját — a vírusok szerepét az emberi fehérvérűség ke-

letkezésében. Az Intézet laboratóriumaiban a már ismert 

rádiósugárzás elleni eszközök új, eredeti sémáit dolgozták 

ki, s olyan preparátumokat készítettek, amelyek lehetővé 

teszik u szervezet sugárelleni védekezésének fokozását. 

A kutatóközpont kollektívája dolgozik a majmok tartási 

és szaporítási módszereinek a fejlesztésén a Szovjetunió 

párás, szubtropikus övezetében. Magas fokú tudományos 

színvonalon oldják meg az állatok akklimatizálásának fel-

adatalt. valamint a különféle emberi betegségek modelle-

zését és gyógyítását. A képen: Szarzsent mniom 

két kicsinyével 

A cselgáncsozóknak most 
van a versenyidényük, hét-
ről hétre fontos versenyeket 
bonyolítanak le ebben a fér-
fias sportágban. Ezeken a 
SZEOL legjobbjai js részt 
vesznek, és szép sikereket 
érnek el. A hét végén Győr-
ben lesz az országos ifjúsá-
gi vidéki bajnokság, és azon 
a SZEOL-ból Balogh, Csák-
vári, Nádai és Tóth indul. 
Csaba Béla edző szerint „fi-
ainak" nehéz dolga lesz, 
mert a bajnokság öt súlycso-
portjában közel százan küz-
denek majd a helyezésekért. 

Az edző még azt is újsá-
golta, hogy Szegeden az 
utóbbi időben megnövekedett 
az érdeklődés a cselgáncs 
iránt. Az edzésekre sokan 
járnak. Olyanok kapcsolód-
tak bele ismét a sportolásba, 
akik régebben elpártoltak a 
szakosztálytól, de most me-
gint versenyezni szeretné-
nek. A SZEOL megalakulá-
sával most az eddiginél több 
versenyzővel tudnak foglal-
kozni, mert az edzéseket 
nagyobb teremben tartják és 
az anyagiakat tekintve is 
nagyobbak a lehetőségek. 

Kalmár György és algíri csapata. A kép szélén, fehér ingben az edző látható 

Néhány napja érkezett ha-
za Kalmár György, az is-
mert szegedi labdarúgó szak-
ember Algírból, ahol egy he-
lyi „NB l-es" csapatnál dol-
gozott Tavaly kötött egy-
éves szerződést: szeptem-
bertől edzette az N. A. Hus-
sein-Dey együttesét, amely 
éppúgy egy azonos nevű vá-
rosrésznek a csapata, mint 
mondjuk Budapesten a Fe-
rencváros. 

— Milyen képességűek a 
játékosok és milyen ered-
ményt produkált velük? 

— Amikor eljöttem, a baj-
nokságban a negyedikek vol-
tunk, az algíri kupában a 
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A SZEOL labdarúgó-
együttese vasárnap játssza 
idei első hazai bajnoki mér-
kőzését. A Zalaegerszegi TE 
elleni játék a Tisza-parti 
stadionban lesz, délután 3 
órai kezdettel. Az NB I B-s 
találkozó előtt a SZEOL II . 
és az Alsóvárosi MÁV II. 
mérkőzik a tartalékbajnok-
ságért, negyed 2 órától. 

• 
Holnap, szombaton idény-

nyitó NB Il-es férfi tekemér-
kőzés lesz Szegeden a SZAK 
és a Bp. Cserző csapata kö-
zött. A találkozó a SZAK 
négyes csarnokóban délután 
3 órakor kezdődik. 

» 

Ma. pénteken FÉT—Felső-
fokú Vasútforgalmi Techni-
kum megyei bajnoki férfi 
kosárlabda-mérkőzést játsza-
nak Szegeden, a Felsőfokú 

i Élelmiszeripari Technikum 

tornatermében, este 8 órai 
kezdettel. 

Pelé nagy sikerre számít-
hat az Idegen szemek című 
bűnügyi témájú tv-filmben 
— jelentették ki a rendezők. 
Pelé kitűnően játszik a stú-
dióban is. 

• 

Angliában mikrofon elé 
állt az első női rádiós sport-
riporter. A neve Mary Rai-
ne. életkora 29 esztendő. Ál-
lítólag ő a világon az első 
sportriporternő. Nagy fejlő-
dés ez, bár lehet, hogy ezen 
a téren utolérjük, sőt túl is 
szárnyaljuk a ködös Albiont, 
mert — mint olvasóink már 
bizonyára hallottak róla — a 
Magyar Televízió fiatal 
sportszpíkereket keres, és er-
re a nem éppen könnyű pá-
lyára nők is jelentkezhetnek. 

nyolcaddöntőbe kerültünk. A 
játékosok atlétikus felépíté-
sűek és jól bánnak a lab-
dával. Hibájuk viszont, hogy 
kényelmesek, nem szeretnek 
edzeni, a tréningmérkőzések-
ről hallani sem akarnak. Az 
edzéslehetőségek sem kielé-
gítőek. Délben 35 fokos me-
legben, vagy este — a szó 
szoros értelmében — sötét-
ben dolgoztunk. (A játéko-
sok ugyanis nem profik, így 
a munkaidejükhöz kellett al-
kalmazkodni.) A pályákon 
általában villanyvilágítás 
van, ám az edzéseken csak 
néhány reflektort engedé-
lyeznek. Ilyen világítás mel-
lett viszont a labdát egysze-
rűen nem lehetett látni. 

— Említette, a szerződés 
egy évre szólt. Miért jött ha-
za öt hónap után? 

— Ebben az évben a csa-
patok anyagi dotációját meg-
vonták, ami a játékosoknak 
kedvét szegte. Ezért csak 
hárman-négyen jöttek edzés-
re. Az elmúlt két hónapban 
mindössze három bajnoki 
mérkőzést játszottunk. Meg-
jegyzem, a bajnoki találko-
zók „tekintélye" jelentékte-
len. Ezeket a mérkőzéseket 
csak 4—5 ezer, míg a kupa-
meccseket 25—30 ezer em-
ber szurkolta végig. A kö-
zelmúltban a Santos vendég-
szereplése miatt például az 
egész bajnoki fordulót elha-
lasztották. Ilyen körülmé-

nyek között eredményes 
munkát nem lehetett végez-
ni. A szerződést kérésemre 
bontottuk feL 

— Néhány szót a pályák-
ról. 

— Talán hihetetlen, de Al-
gírban csak egyetlen füves 
pálya van. A többi kemény, 
köves „talajú". Ezeken jól 
lehet játszani, mert, ahogy 
mondani szokás, „olyan, mint 
a biliárdasztal", viszont nagy 
az esélye a sérülésnek. Nem-
régen halálos baleset is tör-
tént — éppen a köves talaj 
miatt. Egyébként magyar 
mérnökök tervei és irányí-
tása szerint elkezdtek építe-
ni egy 70 ezer nézőt befo-
gadó stadiont. 

— Szegedi tervei? 

— Egyelőre pihenek. Ami-
kor készültem haza, több 
szerződést is ajánlottak. Hív-
tak egy másik helyi csapat-
hoz, szerződést kínáltak 
Oránba, de mehettem volna 
Franciaországba, a Reims 
együtteséhez is. Ezeket nem 
vállaltam. 

Arra a kérdésre pedig, 
hogy elmenne-e szaktanács-
adónak, diplomatikusan így 
válaszolt: „Mivel ilyen igény 
ről nem tudok, nem is gon 
dolkodtam rajta. Ha viszon 
már megkérdezett, a vála-
szom: igen". 

Acs Sánta Sándor 
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A Pécs—SZEOL NB I B-s 
labdarúgó-mérkőzést Zsolt 
István nemzetközi bíró ve-
zette. A játékvezető a na-
pokban elégedetten nyilat-
kozott a két csapat játéká-
ról. 

— Remek mérkőzés volt — 
jelentette ki az MLSZ já-
tékvezetői testületének leg-
utóbbi ülésén. — Mintha 
nem is a rajtnál, hanem leg-
alább a negyedik-ötödik for-
dulónál tartanánk, olyan jó 
erőben küzdött a két csapat. 
Figyelemre méltó az is, hogy 
az iram az utolsó percekig 
élénk maradt. A szegedi és 
a pécsi játékosok bizonyára 
sok örömet szereznek majd 
ebben az évben közönségük-
nek . . . 

Az NB l-es és NB I B osz-
tályú labdarúgó-csapatok 
múlt vasárnapi rajtja után 
most az NB Ill-asok, a me-
gyeiek és a tartalékegyütte-
sek is megkezdik az 1969. évi 
idényt, Magyar Népköztár-
sasági Kupa-mérkőzésekkel. 

Szegeden vasárnap dél-

után a Szabadság téren lesz 

a Móravárosi Kinizsi—Szege-

di Postás találkozó, és 

ugyanaznap még a követke-

ző MNK-mérkőzéseket játsz-

szák (elölállók a pályavá-

lasztók) : Csanádpalota—Ma-

kói Spartacus, Nagymágocs— 

Szentesi Kinizsi, Bordány— 

Szegedi Építők, Szőreg—Sze-

gedi Spartacus, Kistelek— 

Csongrád, Dorozsma—Hód-

mezővásárhelyi MEDOSZ, 

Mindszent—Szentesi Vízmű, 

Hódmezővásárhelyi Metri-

pont (volt H. Vasas)—Kos-

suth SE. 

Az NB Ill-asok és a me-

gyeiek, valamint a kupaküz-

delmek tavaly őszi selejtező-

jében állva maradt járási 

csapatok tehát most az MNK-

ért mérkőznek, de az NB-s 
tartalékbajnokság résztvevői 
mát az első bajnoki ponto-
kért küzdenek a hét végén. 
A kiscsapatok mérkőzései 
közül hármat Szegeden ren-
deznek: a Dózsa a Hódmező-
vásárhelyi MEDOSZ-t, a 
SZAK a Szegedi Kendert, a 
SZEOL II pedig az Alsóvá-
rosi MÁV-ot fogadja. 

Az alacsonyabb osztályúak 

rajtját — érthetően — nem 

kiséri olyan nagy érdeklő-

dés, mint az NB-sekét, ennek 

ellenére az itt szereplő játé-

kosok legtöbbje a „nagyok-

hoz" hasonló szorgalommal 

készül a bajnokságra. ' 

A labdarúgók mellett csa-

tasorba állnak a játékveze-

tők is. Most már nemcsak az 

országos keret tagjai működ-

nek, hanem az NB 111-as és 

a megyei minősítésűek is 

kaptak küldőlapot. Egyszó-

val: megkezdődik és június 

közepéig egyfolytában tart 

rnajd a legnépszerűbb sport-

ág, a labdarúgás nagyüze-

me. 

Valamennyi csütörtöki an-
gol lap méltatja az Űjpesti 
Dózsa győzelmét. A Daily 
Mirror úgy fogalmaz, hogy 
a „leedsieket a kiütés veszé-
lye fenyegeti". Az Üjpest 
visszavágott három évvel ez-
előtti 4:l-es vereségéért és 
ezúttal „ijesztően demonst-
rálta a magyar futball 1969-
es magaslatait". 

A Morning Star „a megle-
petések estéjének" nevezi a 
szerdai játékot és úgy véli. 
hogy a magyarok védelme 
túlságosan j ó volt a házi-
gazdák számára. A Daily 
Mail szerint „gigászi feladat 
vár" a leedsiekre, ha a visz-
szavágón meg akarják verni 
az Újpestet. Ezzel egyetért a 
Daily Telegraph is, amely 
szerint „valami egészen kü-
lönlegessel kell clőrukkolniok 
március 19-én". 

Az ú jabb 120 perces Ajax 
—Benfica mérkőzés után a 
közönség — közöttük 30 000 
holland — óriási ünneplés-
ben részesítette a győztes 
amszterdami csapatot. — 
Amíg Eusebiót elmarasztal-
ják a szakemberek, addig az 
egekig magasztalják Cruyf-
fot, az Ajax középcsatárát. A 
lapok is hangoztatják, hogy 
az atlétikus képzettségű, ki-
váló labdaérzékú Cruyff az 
Ajax sikerének fő részese. VÉDÖKOSARRAL . A közművezetéki csövek fektetésénél 

a munkát eddig hosszú, megtámasztott oldalú árokban vé-

gezték. Az Építéstudományi Intézetben kidolgoztak egy ú j 

építési módszert, melynek során a csöveket egy védőko-

sárral együtt emelik be az árokba. Az árok hossza a ko-

fór méretével megegyező, oldala nincs megtámasztva. A 

csöfektetési munkát a kosár védelmében végzik el. Az 

uj módszerrel gyorsan és a közúti forgalom minimális 

zavarásával lehet vezetéket építeni 

Az NB I B hét legjobb 
csapatát a Népsport össze-
állította, de abban szegedi 
labdarúgó neve nem szere-
pel. A hét tizenegye a kö-
vetkező: Bolemányi (ZTE) — 
Juga (Előre), Murányi (Űzd). 
Halász (Győr), Pagella (Szál-
lítók) — Marton (Pécs), Lutz 
(Kecskemét) — Dobó (Bé-
késcsaba). Imri (Szolnok), 
Kajtár (ZTE), Müller (Vár-
palota), 

Egy edző újra itthon 


