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Huszonnyolc 
csapat közül 

Szegeden befejeződött a 
városi KISZ-bizottság fel-
szabadulási labdarúgó-tor-
nája. Huszonnyolc kispályás 
csapat küzdelméből a fém-
ipari vállalat együttese ke-
rült ki győztesen, második a 
megyei építőipari vállalat, 
harmadik a textilművek, ne-
gyedik az ecsetgyór. 

A döntő eredményei a kö-
vetkezők. A harmadik he-
lyért: Szegedi Textilművek— 
Ecset- és Seprűgyár 9:2 
(5:0). Az első helyért: Sze-
gedi Fémipari V á l l a l a t -
Csongrád megyei Építőipari 
Vállalat 1:0 (1:0). A győzte-
seknél Szabó J., Dér, Ba-
ráth, Bodor, Varga, Nagy 
L., Jó já r t és Bugyi szere-
pelt, csapatvezetőjük Sze-
merédi Imre. 

A döntők után az 'érme-
ket és az oklevelet, vala-
mint a fémipar i vál lalatnak 
járó KISZ-kupát Lénár t Bé-
la, a KISZ városi bizottsá-
gának agit.-prop. t i tkára ad -
ta át a játékosoknak. 

NB I B-s fér f i kézilabda-
csapatunk a hatodik fordu-
lóban idegenben játszott : 

Szegedi Volán—Székesfe-
hérvári MAV Előre 15:14 
(7:7). Székesfehérvár, 100 né-
ző. Vezette: Láng Károly, 
Horváth Jenő. A szegedi 
együttes játékosai: Baranyai. 
Giricz, Csáki, Ábrahám, Fü-
löp. Kühn, Pásztor, Forró. 
Hollós, Dobó. Hertelendi, Al-
bert. 

A hazaiak szerezték meg a 
vezetést, de a szegedi együt-
tes hamarosan " egyenlített. 
Azután a székesfehérváriak 
4:l-re elhúztak, de a sze-
gedi f iúk nem adták fel a 
küzdelmet, a a félidő befe-
jezése előtt 2 perccel egyen-
lítettek. A forduló után is 
fe j - fe j melletti volt a küz-
delem. s a szoros eredmény-
ben nagv része van Albert 
kapuvédőnek, aki 3 hetest 
kivédett. A második félidő 
közepén a szegediek átvette)? 
a vezetést, volt, amikor há-
rom góllal is vezettek. Az 
előnyük az utolsó percek-
ben csökkent, de egy góllal 
mégis győztesen hagyták el 
a pályát. 

A -legjobb dobók: Dobó 4. 
Csáki 3, Hertelendi. Hollós. 
Giricz 2—2. Fülöp, Pásztor 
1—1, illetve Horváth Ferenc 
7. Az erős küzdelemért és a 
lelkes játékért az egész sze-
gedi csapat dicséretet érde-
mel. 

A legközelebbi mérkőzés 
vasárnap délelőtt 11 órakor 
lesz a Csömöri SK együtte-
sével Szegeden. 

Szarvasi Spartacus—Szege-
di Tanárképző 20:6 (12:1). A 
Szarvason játszott NB Il-es 
női kézilabda-mérkőzésen a 
Berzsenyi — Nagy K., Boly-
ki, Görbe, Kutas, Bürgés, 
Kovács összeállítású csapat 
súlyos vereséget szenvedet t 

A jó formában levő szarva-
siak az első félidő közepén 
már 11:0 arányban vezettek! 
A fáradt , kezdetleges hibá-
kat vétő főiskolások — fő-
leg az első játékrészben — 
alárendelt szerepet játszot-
tak. 

Egy győzelem - egy vereség 
Az NB III-86 labdarúgó-

bajnokságban szereplő csa-
pataink közül csak a SZAK 
együttesének sikerült győz-
tesen elhagynia a pályát. 
Eredmények: 

Mezőhegyesi MEDOSZ— 
Kossuth SE 3:0 (1:0). Mező-
hegyes, 300 néző. Vezette: 
Mézes. A közepes színvo-
nalú mérkőzésen a Kossuth 
SE csapatának ismét nem 
ment a góllövés. A hazai 
csapat megérdemelten sze-
rezte meg a két pontot. A 
gólokat lőtték: Keresztes, 
Gulyás és Sirovicza II. 

Szegedi AK—Hódmezővá-
sárhelyi MEDOSZ 8:0 (4:0), 
SZAK-pálya. 200 néző, Ve-, 
zette: Öze. SZAK: Tóth P. 
— Olasz, Futyora, Pető (Frá-
nyó), Csanádi (Dinnyés), 
Pusztaszeri, Szító, Hegei-, 
Dézsi, Hegyes dr., Gábor, 

A szegedi piros-feketék 
végigtámadták a mérkőzést, 
és a sok gólhelyzetből csu-
pán kettőt tudtak kihasznál-
ni. A 44. percben Déasi a 
középhátvéd mellett megsze-

rezte a labdát és közelről a 
kapuba lőtt. 1:0. A második 
félidő közepén Hegyes dr. a 
ki futó kapus mellett megsze-
rezte a mérkőzés második 
gólját. 

Jók: Olasz. Pusztaszeri. 
Hegyes dr.. illetve: Békefi. 

A játékvezető több hibát 
vétett, 

A labdarúgó NB III to-
vábbi eredményei; Csongrád 
—Mezőkovácshéza 3:0. Kis-
kunhalas—1Tiszaföldvór 4:1. 
Kun Béla SE—Szentesi Víz-
mű 1:2. Sarkad—Agvagipar 
2:1. Mezőfi SE—B. VTSK 
0:0. Szalvaí—Gyoma 1:0. 

1. Kikkunhitlas 10 7 2 1 20: 4 16 
2. S z a l v a í S E 10 6 3 1 16: 7 IS 
3. Csongrádi SC 10 6 X 3 23:11 13 
1. Bcs. Agyagip. 10 6 1 3 12: 9 13 
5. Sarkad 10 3 3 2 20:13 13 
6. Szegedi AK 10 3 1 4 13:1111 
7. Tiszaföldvár 10 4 3 3 14:14 11 
6. Mezőhegyes 10 5 1 4 12:18 11 
9, H, MEDOSZ 10 3 4 3 6: 6 10 

1(1. Bcs. VTSK 10 3 4 3 13:10 10 
11. Mezőfi SE 10 2 5 3 7: 6 9 
12. Gyoma 10 4 1 5 20:21 9 
13. Szentesi Víz. 10 3 2 5 10:14 S 
14. Mezökováesh. 10 2 2 6 7:13 8 
18. Kun Béla SE 10 2 1 7 11:13 3 
16. Kossuth SE 10 - - 10 5:35 -

Szegeden Idén csak egy 
sportágban rendezhetnek NB 
l -es helyi rangadót. A férf i 
tekézőknél vasárnap került 
sor a SZAK—SZVSE mér-
kőzésre. amelyet igen nagy 
érdeklődés mellett bonyolí-
tottak le a SZAK négyes 
csarnokában. A hazai pálya 
előnyét élvező SZAK-isták 
szép küzdelem utón 6:2, 
5242:5235 arányban győztek 
az idei bajnokságban gyen-
gélkedő vasutasok ellen. 
Bajnoki pontokat szereztek: 
Török 912. dr. Szamosszegi 
892. Tóth M. 889. Varga 876, 
illetve: Martusz 933. Hege-
dűs 873 fával. 

A felnőttek találkozója 
előtt az if júságiaknál a Vas-
utas csapata nyert : SZVSE— 
SZAK 3:1, 812:801. A két 
főből álló csapatok tagjai a 
következő eredményeket ér-
ték el: if j . Révész 391, Vi-
dáes 421. illetve: Ifj. Török 
417, Borbély 384. 

A felnőttek és az i f júsá-
giak helyi rangadóját Mar-
tonosi és Kalló vezette. 

A több mint öt órán át 
tartó mérkőzés végig szoros 
küzdelmet hozott, mint azt 
a két eredmény is bizonyít-
ja. A felnőtteknél hét fa. az 
if júságiaknál pedig tizenegy 
fa különbség volt a két csa-
pat között. Ez azért is mi-
nimális, mert összesen több 
mint 12 ezer fát ütöttek a 
játékosok. 

Itt eml í t jük meg. hogy a 
szegedi NB Il-es tekecsapa-
tok most idegenben szere-

peltek. Eredményeik: Bp. 
Érdért.—Sz. Postás 6:2, 
2700:2596. Legjobb dobó: J u -
hász 462, illetve: Herczeg 
449. Fodor 442. Kecskeméti 
MAV—SZ. Építők 5:3, 
2586:2581. Legjobb dobó: 
Pintér 448. illetve: Sötét Fe-
renc 459, Németh 444. Den-
csik 442. 

A SZAK női együttese — 
mint arról már beszámol-
tunk — szombaton a Csepel 
SC ellen 5:3 arányban nyert 
Szegeden. 

így kellett volna 
tippelni! 

Kecskemét—BVSC 1 2:1 
ZTE—Egyetértés 1 5:0 
Pécsi B.—Sz. MAV 1 4:1 
Várpalota—G.-MAV AG 2.1:3 
Almásfüzitő—Pécsi Brcb. 2 0:4 
Máza-Sz—Győri D. x 0:0 
Esztergom—Leninvárot 1 1:0 
Izzó—KKSE x 2:2 
SKSE—Klsterenye 1 2:1 
Szarvas—Pénzügyőr 1 2:1 
Szeg. Dózsa—Közép. 3 0:4 
Foggla—Mantova x Oio 
Arezzo—Monza x 0:0 

+1 
Reggiana—Taranto x 

A Sportfogadási ós Dottóigaz-
galöság jelentese szerint 13 
plusz 1 telálalos szelvény ket 
da rab akadt . Ezekre egyenként 
478 848 for intot fizetnek, a nye-
remény és a iutalom együttes 
összegeként, 12 találatot 207 
szelvényen értek el. Ezekre 
egyenként 1756 forintot fizetnek. 
A 2796 da rab t lzenegytalélatos 
szelvény mindegyikére 139 forin-
tot fizetnek. 10 találatos szel-
vény 21 480 darab akadt . Ezekre 
egyenként 25 forint nyeremény 
jut. 

Vágás 
A filmbéli montázsnak, a 

vágásnak is megvan a m a -
ga ördöge. A televízió va-
sárnapi Nyitott könyvében 
éppen az író ú r emésztési 
zavarait lá that tuk plasz-
tikus alakítással képernyő-
re fogalmazva és amikor 
föla jánl ja a házigazda a 
mellékhelyiséget, vödörrel 
együtt, mer t ugye víz, az 

kérem nincsen, — akkor 
vág át a rendező sokat sze-
replő két eleven kr i t iku-
sunkra . Valahogy így foly-
t a t j ák élő szóval, léleg-
zetvételnyi szünet nélkül, 
azonnal a vödör u tán : I t t 
az ideje, hogy elmélyed-
jünk . . . 

Hm. Éppen itt? Gusztus 
dolga. 

h . n . 

Sötétek az esték 
Szabó István zákányszéki 

olvasónk teszi szóvá, miután 
hivatalos helyen tett kérése 
nem jár t eredménnyel, hogy 
sokszor borul tel jes sötétbe 
faluja, mire bekapcsolják a 
közvilágítás villanylámpóit. 
Megítélése szerint hosszú 
időre programozzák az auto-
mata kapcsolókat. Néhány 
hét múlva a hosszabbodó 
nappalokkal, az egyre késő 
alkonyattal rendesődnek 

ugyan a viszonyok, hozzá-
idomul az évszak a tervek-
hez, de az óra ú j a b b átállí-
tása után ismét előáll az a 
furcsa helyzet, hogy aki ép-
pen korán aka r hazatérni — 
aká r gyalog, aká r jószággal 
— annak botorkálnia kell a 
sötétben. 

Olvasónk észrevétele nyo-
mán szükséges az illetéke-
sek intézkedése! 

Az ok; szakmai tudatlanság 
Mint arról annak idején 

beszámoltunk, tdvaly de-
cember elején Szentesen, a 
Beloiannisz utca 11, számú 
házban Mihály Józseí'né la-
kásában felrobbant egy vado-
natúj F2 Mekalor olajtüzelé-
sű fürdőszobakályha, s a 
helyiségben tartózkodó Soós 
Jánosné (Szentes, Beloian-
nisz u. 11.) az elszenvedett 
serülésekbe belehalt, Mihály 
Józsefnél csak hosszas keze-
lés mentette meg az élet-
nek, A tragikus baleset kö-
rülményeivel most foglalko-
zott a szegedi járásbíróság 
dr. Faragó András tanácsa, 
s megállapította, hogy a 
balesetet a szakmai tudat -
lanság okozta. 

A Beloiannisz utca 11. szá-
mú ház október 23-án ké-
szült el, a műszaki átvétel 
alkalmával olajtüzelésű fü r -
óőszobakályhát ugyan be-
gyújtották, de rendszeres 
működését már nem ellen-
őrizték. Két hét múlva Mi-
hály Józsefné panaszkodott 

éppen nála tartózkodó SÍ-
POS Sándornak, a Csongrád 
megyei Építőipari Vállalat 
vízvezeték-szerelési cso-
portvezetőjének, hogy a 
kályha nem ad meleg vi-
zet. Sipog Sándor (Szentes, 
Rákóczi u. 61.) és testvére, 
S i p o g I m r e ( S z e n i e e , R á k ó c z i 

u. 54,), aki szintén vízveze-
tékszerelő szakmunkás, le-
zárták az úgynevezett tágu-
lási vezetéket, s ezzel az 
olajkályhát zárt rendszerűvé 
alakították. Ezt követően be-
gyúj tot tak az olajkályhába. 
A víz felforrt , Mihályné kér-
désére azonban megnyugtat-
ták, hogy nem lesz semmi 
baj . Mihályné ekkor szom-
szédjához, Soós Jánosnéhoz 
fordult , aki kérésére á t jö t t 
és elzárta az olaj táplálást-
Ebben a pi l lanatban bekö-
vetkezett a robbanás, 

A szakértői vizsgálat meg-
állapította, hogy az ola j -
kályha nem volt gyári hibás, 
a robbanást a hozzá nem 
értő beavatkozás idézte elő. 
Sípos Sándort a bíróság 1 év 
és 6 hónapra, Sípos Imrét 
1 év és 2 hónapra ítélte. Az 
ítélet ellen a két szerelő 
enyhítésért fellebbezett. 

— Újabb „holdkőzet". A 
Szovjetunióban, az Uszty— 
Kamcsatezk környéki he-
gyekben xenolitot ta lál tak a 
geológusok. Az első látásra 
„holdbéli kövekre" emlékez-
tető drága ásvány csak r i t -
kán fordul elő a Föld mélyé-
ben. A félig áttetsző xenoli-
tot az jellemzi, hogy a sá-
padt holdfényhez hasonlóan 
világít. A xenolitból gyönyö-
rű ékszereket, kis méretű 
képzőművészeti alkotásokat 
— szobrocskákat, különböző 
f igurákat — lehet készíteni. 

— Ű j büfé. A napokban 
Szegeden, az SZTK központi 
épületében korszerű büfét 
nyitott a MÉK. Mintegy 300 
dolgozó ellátását szolgálják. 

— Ű j üdülök a Balatonon. 
A Balaton, par t ján levő 
SZOT-üdülők a tavalyi 80 
ezerrel szemben idén mint-
egy 90 ezer vendéget vár-
nak. A többi között Szépla-
kon 700 felnőtt és 100 gyer-
mek számára nyílt ú.i üdülő, 
Siófokon két ú j épület kezd-
te meg az üzemet szomba-
ton, az épülő földvári üdülő 
augusztusban m á r vendége-
ket fogad, Fonyódon rövide-
sen 500 személyes gyerek-
üdülőt nyitnak. 

— Békegyűlés Zákányszé-
ken. A Homokkultúra Szak-
szövetkezet kul túr termében 
rendeztek, békenagygyűlést 
tegnap délelőtt Zákányszé-
ken. Az ünnepségen Tóth 
Szilveszterné országgyűlési 
képviselő tartott előadást. 

— Nagy Attila Jászai-dí-
jas színművész önálló est jét 
m á j u s 21-én, csütörtökön 
este 6 órai kezdettel megis-
métlik az újszegedi Novem-
ber 7 Művelődési Központ-
ban. A „Színházi esték Új -
szegeden" című sorozat ke-
retében sorra kerülő műsor-
ban a magyar es a világiro-
dalom legszebb szerelmes-
versei hangzanak el. 

Újságíró-vendégek Szegeden 
A Budapesten működő Nemzetközi Űjsigíró Oktatási 

Központ 15 hallgatója tegnap, hétfőn Szegedre látogatott. A 
vendégek megtekintették a textilműveket, ellátogattak a 
szabadtéri játékok igazgatóságára, m a j d ~~ a délutáni órák-
ban — felkeresték a Délmagyarország szerkesztőségét, 
ahol a szegedi saj tó munkatársaival beszélgettek. Ma. 
kedden Tápéra vá r ják az újságíró-csoportot, amelynek 
tagjai — többségükben az afr ikai országokban működő 
sajtószervek munkatársa i — a község mezőgazdaságával 
ismerkednek. A vendégek a délutáni órákban utaznak 
vissza Budapestre. 

Halálos baleset 
Vasárnapra virradó éjjel 

é j fél után 20 perccel súlyos 
baleset történt a mórahalmi 
úton a 11-es számú kilomé-
terkőnél. Bálint László 19 
éves Domaszék, Tanya 29. 
szóm alatti lakos motorke-
rékpár jóval Szegedre igye-
kezett, Szabályosan kivilá-
gított lovas kocsin közleke-
dett vele egyirányhan Ör-
dőgh János, Domaszék, Dó-
zsa György utca 10, szám 
alatti lakos, Eddig meg nem 

állapított okok miatt Bá-
lint hátulról nekirohant a 
lovas kocsi jobb oldalónak. 
A motorkerékpár felborult, s 
a vezető olyan szerencsétle-
nül esett, hogy a helyszínen 
életét vesztette. Pótutasa, 
Böresök János 16 éves se-
gédmunkás. domaszéki la-
kos könnyebben megsérült. 
Mint a vizsgalat megállapí-
totta a balesetért Bálint 
Laszlo volt a felelóe. 

— Dr. Ralph S. Banay 
magyar származású törvény-
széki elmeszakértő és világ-
hírű pszichiáter, pénteken 
egy New York-i kórházban 
73 éves korában elhunyt. 
Banay, aki 1927-ben telepe-
dett meg Amerikában, sokat 
harcolt a rádiós és a televí-
ziós kr imik lélekrombolósa 
ellen. 

— New Yorkban letartóz-
ta t tak egy 41 éves Puerto 
Rico-i férfi t . Azzal vádol-
ják. hogy New York külön-
böző pont jaira harminc po-
kolgépet telepített, köztük 
azt a bombát is. amely a 
New York-i közkönyvtárban 
december 9-én felrobbant, 

— Urániumkutatás . Ljubl-
janától, a szlovén fővárostól 
34 ki lométerre befejezésük-
höz közelednek az uráníum-
kutatós előzetes munkálatai , 
Az urániumlelőhely kiakná-
zását csak akkor kezdik meg, 
ha évente legalább 1800 ton-
na urániumoxidot nyerhet-
nek. A szakemberek szerint 
a tartalékok sokszorosai az 
1800—2000 tonnás várako-
zásnak. A kutatások ered-
ményétől teszik függővé, el-
kezdik-e Szlovéniában az 
atomerőmű építését, vagy 
sem. 

— Családi tragédia Kun-
szentmártonban. Vasárnap a 
késő esti órákban Kunszent-
már tonban Vad András ,13 
éves iskolai tanuló játék 
közben egy drótra kötött ló-
patkót a házuk felett á tve-
zetett 22 000 voltos magas-
feszültségű villanyvezetékre 
dobott. A kisfiút á ramütés 
érte. A segítségére siető 
édesapja, édesanyja, vala-
mint Magdolna nevű 10 éves 
testvére is súlyos áramütés t 
kapott. Az édesanya, Vad 
Miklósné a helyszínen meg-
halt, míg az édesapát ég a 
10 éves kislányt életveszé-
lyes állapotban szállították 
kórházba. A kislány jobb ke-
zét a kórházban amputálni 
kellett. 

— Jól vannak a hármas 
ikrek. Hogy vannak a jász-
berényi újszülött hármas ik-
rek? A kórházból kapott é r -
tesülés a lapján közöljük: az 
1 kiló 80 dekásan született 
Zsuzsa, az 1 kiló 50 dekás 
Szilveszter és az 1 kiló 60 
deka súlyú István másfél na-
pos korában tegnap este jól 
érezte magát, (Közvetlenül 
a szülés után inkubátorbari, 
mentőautóval szállították á t 
az ikreket Jászberényből a 
szolnoki megyei kórház ko-
raszülött-osztályára.) A hár-
mas ikrek addig maradnak 
a kórházban, amíg elérik a 
„fejenkénti" 2 kiló 30 dekás 
testsúlyt, 

— A Nemzetközi Sebész 
Kollégium elnevezésű szer-
vezet a közelmúltban tar ta t -
ta Párizsban XVII. kong-
resszusát. s a következő két 
évre alelnökévé választotta 
dr, Rubányi Pál professzort, 
a Budapesti I. számú Sebé-
szeti Klinika igazgatójá t 

— Ötös névadó Pusztasze-
ren. Rokonok, barátok, is-
merősök részvételével ked-
ves ünnepség keretében, ren-
dezték meg öt gyermek név-
adóját vasárnap Pusztasze-
ren. Dömsödi János, Vendel 
István, Pigler Antal, Sági 
Mihály és Sándor László 
gyermeke nyerte ú j abb csa-
ládi szokásaink szerint a 
Mária, István, András, Gyön-
gyi, illetve Magdolna nevet. 

— Sámánok nyomában 
címmel tar t előadást ma, 
kedden délután 5 órai kez-
dettel a Kárász utcai TlT-
klubban dr. Diószegi Vilmos, 
az MTA néprajzi kutatócso-
por t jának tudományos fő-
munkatársa . 

— üdítőital-termelés. Egy-
re keresettebbek a Szatyma-
zon készült üdítő italok. A 
közelmúltban áttelepítették a 
gyártást Szegédre, a MÉK 
Csongrádi sugárúton levő te-
lepére. Ez különösebb zavart 
nem okozott az ellátásban. 
Az Igényeket továbbra is ki 
tud ják elégíteni. 

— Újabb idényjárat . Bővül 
a Budapest—Kijev közti lé-
gikapcsolat. Eddig keddi na-
pokon Indult MALÉV-gép 
Kijevbe, ezentúl — szeptem-
ber 24-ig — csütörtöki napo-
kon is közlekedik idényjárat , 
amely 7 órakor indul Feri-
hegyről és 11 óra 20 perc-
kor érkezik, 

— Vers- és mesemondók, 
valamint bábszakkörök rész-
vételével vasárnap Makón 
rendezték meg az úttörő kul-
turális szemle soron levő be-
mutatóját . A nagysikerű elő-
adáson szegedi pajtások is 
felléptek. 

Szöveg nélkül 

Elindult a Rá—2. 
Thor Heyerdahl ú j abb papiruszhajója, a Ró—2. va-

sárnap kifutot t a marokkói Szafi kikötőjéből és a Kanár i -
szigetek felé tart. A norvég kutató és író nemzétközi le-
génységével együtt ismét annak bebizonyítására készül, 
hogy az ősi egypitomiak a Földközi-tengerről el tudtak 
jutni Dél-Amerikáig. Az első bizonyításit kísérlet tudva-
levőleg nem sikerült. 
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