
Ófven külföldi indul 

a maratonin 

Asztalitenisz 

EB 
Legújabb TECHNIKA 

A vasárnap, julius 19-én 
délután megrendezésre ke-
rülő XIV. Szegedi Nemzet-
köri Maratoni Versenyen 
sok külföldi indul. A neve-
zések végleges lezárása után 
most már számot lehet veü'i 
a nagy verseny részvevőivel. 

A verseny szervező bizott-
ságának iránymutatása sze-
rint a nagy számú rendező-
gárda mindenre kiterjedő 
figyelemmel készül az ese-
ményre. A tavalyi elhelye-
zéstől eltérően — amikor- a 
részvevők egy része Makón 

A legfrissebb 

eredmények 
Tegnap, szerdán Szegeden 

két edzőmérkőzés volt. 
Szegedi Dózsa—Szegedi if-

júsági válogatott 5:0 (3:0). a 
Dózsa kezdő csapata: Bánfi 
— Portörő, Dezsőfi, Csanádi. 
Madarász. Szikora. Szekeres, 
Veres. Csordás dr., Remé-
nyik dr.. Héger dr. Az ifi-
válogatottban szerepeltek: 
Újhelyi (Kender), Molnár 
(Kender). Czibere (SZVSE), 
Vadászi (SZEOL). Halál (Dó-
zsa), Gyuris (SZVSE), Szabó 
Gy. (SZVSE). Driszner (SZE-
OL). Nyári (Dózsa). Terhes 
(SZEOL), Kónya (SZEOL), 
Üjszászi (SZAK). Till (SZV-
SE), Gerecz (Textilművek), 
Repka (SZEOL), Pénzes 
(SZVSE). Az ifiválogatott jól 
tartotta magát. Góllövő: 
Csordás dr. (3), 
Szikora. 

SZEOL I.—SZEOL II. 4:3 
(2:1). SZEOL L: Gilicze — 
Várhelyi III.. Kővári (Mol-
nár), Dávid, Kerekes. Bán-
falvi I., Pataky (Magyar), 

Az összesen 50 főt kitevő kapott szállást — most ver-
külföldi versenyző között 1 
angol. 3 szovjet. 11 osztrák, 
2 török. 1 belga. 12 jugo-
szláv, 3 lengyel. 10 NDK-
beli, 2 NSZK-beli. 1 román, 
3 szlovák és 1 svájci futó 
veszi fel a küzdelmet a ma-
gyar maratoni gárda leg-
jobbjaival. akik között első 
helyen ezúttal is a többszö-
rös szegedi győztes ózdi Tóth 
Gyulát említhetjük. 

senyzők ós a delegációk tag-
jai Szeged vendégszeretetet 
fogják élvezni. 

Az eseményekhez tartozik 
még: a Szegedi Nemzetközi 

Augusztus 4—9 között az 
angliai Teesyde lesz a szín-
helye az ifjúsági asztalitenisz 
Európa-bajnokságnak, amely-
iyel párhuzamosan a serdü-
lők seregszemléjét is lebo-
nyolítják. Több próbaver-
seny után megtörtént a ma-
gyar válogatott kijelölése. 
Angliában az ifjúsági fiú 
Európa-bajnokságon Klam-
pár Tibor, Gergely Gábor, j 
Gara Róbert és Takács János, 
a női versenyen Juhos Esz-
ter, Lotallér Henrietta. Mol- | 

Maratoni Verseny műsorfü- n á r A n n a é s C s í k Már'ta in 
zetét a tavalyinál bővebb d u i A serdülő fiúk viadalára 
terjedelemben adták ki. A 
képekkel illusztrált kiadvány 
ismerteti az eddigi szegedi 
versenyek történetét és a 
várost ls bemutatja. 

Gaál Sándor 

ném jelöltek ki versenyzőt 
— mert arra nem találtak 
megfelelőt, a leányoknál — 
az ifjúsági viadal mellett — 
Csík Márta indul. 

Hasznosítjuk a tapasztalatokat 
A szövetségi kapitány a VB-ről 

Hoffer József labdarúgó cában, Leonban és Pueblá- het be egy válogatott csa-
szövetségi kapitány az ban. Akire mindenki figyelt, patba — bárhol a világon 
MLSZ képviseletében meg- az Pelé volt. Nos, jó lenne, —. akinek a képességei át-
tekintette a mexikói IX. ha a mi fiafaijaink is^tartó- kalmasak arra, hogy adan-
VB-t. Tapasztalatait most san rajta tartanák a szemű- dó alkalommal valamelyik 
dolgozza fel, az viszont nem ket. Az otthon és az egész posztra kerülve megállja a 

SZÁRAZON ÉS VÍZEN. A világhírű szovjet repülőgépter-
vező, A. Ny. Tupoljev irányította tervezőintézetben készült 
az aerószán. amelyet az év tavaszán hazánkban is bemu-
tattak a Dunán. A hajótestű, különleges aerodinamikai ki-
képzésű jármű havon, jégmezőn, zajló jégen, vízinövények-
kel benőtt partszakaszon épp úgy közlekedhet, mint az egé-
szen sekély vízen. Nem légpárna segíti át útjába eső ki-
sebb akadályokon (mint a légpárnás járműveket), hanem 
a légcsavar tolóereje könnyíti meg siklását a szántalpa-
kon. Másfél tonna szállítására képes, és óránként 50—70 

kilométeres sebességgel közlekedhet 

titok, hogy a látottakat min- világon agyondédelgetett 
e res, denképpen hasznosítani kedvenc- a pályán igazi ,esa-

igyekszik majd válogatot- paltag" volt. Néha példás 
tunknak az őszi feladatokra alázattal szolgálta ki társalt 

helyét. Pontosabban: a vé-
dőjátékos gólhelyzetbe is ke-
rülhet, így gólt is lőhet 
(Carlos Alberto a döntőben 

felkészítésénél. Melyek is _ amikor a csapat érdeke a z o l a s 7 ° k ellen), a csatár-
ezek? —1 " — " 

— A legszembetűnőbb je-
úgy kívánta. Mindenki em-
lékezhet ezzel kapcsolatban 

nak saját tizenhatosáig kell 
a támadásra indult ellenfelet 

lenség az volt, hogy ma a brazil—angol mérkőzésre, zavarni, esetleg le is sze-
Jósa. Pikó. Vörös, Bozóky mar egy percig sincs meg- a brazil gólt megelőző jele-

állás a 90 perc során. Olyan netre: Tostao átadásával Pe-
magas fokú volt a játékosok lé maga is megkísérelhette 
felkészítése, hogy a néha gyil- volna a góllövést Nem ezt 
kos iramon kívül a külső tette. A labdát csak azért 

Pálinkás. Bóka, Ruttkay körülményekkel is meg tud- tartogatta néhány pillanatig, 
(Rajcsányi), Berkes (György). t a k birkózni, így elsősorban hogy magára vonja a vérfő-

a nagy magasságban néha k e t _ így Jairzinhóról is — 
még a tétlen néző számára azután a legjobb, legalkal-

(Ruttkay). SZEOL II.: Korá-
»yi (Bólya) — Kószó. Emődi, 
Magyar (Zádori), Várhelyi I. 
(Hunyadi), Varga, Csömör, 

Nehezen nyert az első csa-
pat a régebben edzésben le-

tíő „kettő" ellen. (Több já-
tékos mind a két csapatban 
szerepelt.) Góllövő: JÓ6a (2), 
Vörös. Ruttkay. illetve: Rutt-
kay, Bóka. György. — Vass 
húzódása miatt kihagyta az 
edzést. 

Damjanich SE—Sándorfal-
va 3:2 (2:0). Az elmaradt használatára. 

vő és nagvon lelkesen küz- i s kellemetlen oxigénhiány- masabb időben tolta ugy a 
__ hőséggel, labdát a jobbszélsőhöz, 

például hogy annak már nem oko-vasarnapi , , , , . _ • , 
zott nagyobb gondot Banks 
hálójába juttatni. 

— Ma már csak az kerül-

nyal, az óriási 
Guadalajarában 
egy-egy 12 órás 
kezdésnél 46 Celsius-fokot is 
mutatott a hőmérő. A játé-
kosok példás hozzállásáról 
csak egyet említenék: egyik 
öltözőben sem került sor a 
kéznél levő oxigénpalackok 

relni, s nem jelenthet komp-
likációt. ha netán egy kö-
zéppályán játszó labdarúgó-
nak valamelyik üresen ha-
gyott szélen adódik alkalma 
felfutásra, majd beadásra, és 
talán góllövésre is. 

— Csak néhány tapaszta-
lat ez, de mind olyan, ame-
lyet mihamarabb hasznosíta-
ni kell a magyar labdarú-
gásban, s mindenekelőtt a 
magyar válogatottnál — ha 
valóban meg akar juk kísé-
relni a feljebbkerülést — a 
középszerűek közül. 

megyei II. osztályú labdarú-
gó-mérkőzést tegnap Szente-

— Ezen a VB-n nem volt 
„sztár", pedig valóban ,a 

A SZÚR története 
sen játszották. Góllövő: Szűcs világ legjobbjai vonultak fel 
(mesterh ármas). 
Huszka, Kávai. 

illetve: három hétig Mexikóváros-
ban, Guadalajarában, Tolu-

Az ezüstérmes 

Aranyi László 

Az atlétika legheroikusabb 
versenyszámai a hosszútávú 
futások és gyaloglások. Az 50 
km-es gyaloglas áll e tekin-
tetben az élen. mert ennél 
hosszabb távon nem rendez-
nek versenyeket. 

Nemrégiben kei-ült sor a 
Népstadiont körülvevő beton-
körön az országos 50 km-es 
gyalogló-bajnokságra — me-

lyen mint már arról beszá-
moltunk — Aranyi László, 
az SZVSE atlétája szerezte 
meg a második helyezettnek 
ki járó ezüstérmet 4:42:32.4 
mp-es kitűnő ú j megyei 
csúccsal, nem mindennapi 
körülmények között. 

Már a verseny kezdetén, 
reggel 7 órakor tikkasztó hő-
ség nehezedett a betonra, 
mely később egyre fokozó-
dott. Ennek volt „köszönhe-
tő". hog^ a 16 induló közül 
mindössze hatan értek célba 
és előfordult az az egyedül-
álló eset. hogy a feladások 
miatt a hármas csapatver-
seny nem talált gazdára. 

— Huszonharmadik szüle-
tésnapomon szebb ajándékot 
el sem tudtam volna képzel-
ni, mint ezt — mondta Ara-
nyi Laci. — Csak nagy erő-
feszítések árán sikerüft 
azonban végigszenvednem 
ezt a több, mint négy és fél 
órás versenyt, melynek vé-
gén négy kilót adtam le 
testsúlyomból. Három hó-
napja nősültem és a feless 
gem is elkísért Pestre. Az ő 
kitartó biztatása sokat segí-
tett. Együtt örültünk a si-
kernek. 

Monostori Tibor 

A Népstadion 80 000 belé-
pőjegye — előjegyzésben — 
három nap alatt af. utolsó 
darabig elkelt. Szerény 
becslések szerint csaknem 
félmillió nézőt befogadó szá-
mára lenne szükség ahhoz, 
hogy minden igényt kielé-
gíthessenek. 

A SZŰR (Színészek Új-
ságírók Rangadója) népsze-
rűsége nem csökken. Inkább 
évről évre emelkedik! 

Az első ilyen rendezvé-
nyen — 1920. június il-éri a 
Hungária úti pályán — a já-
tékosok többen voltak, mint 
a nézők. Ki gondolta volna 
akkor, hogy fél' évszázaddal 
később Európa egyik legna-
gyobb stadionja is szűknek 
bizonyul a npo , parádéra? 

Az első SZŰR rtagyon ré-
gen volt . . . Salamon Béla. a 
színészek lendületes csatá-
rának számított és még a 
legifjabbak közé tartozott. 
Az újságíró védelembon 
Paulini Béla. a Háry János 
szövegírója helyezkedett el. 
Örökké támadni küldt^ tár-
sait. mert akkor neki ntrn 
akadt dolga s nyugodtan 
elővehette makrapipáját és 
vígan p ipázhato t t . . . 

Később egy labda és két 
söröshordó a SZÚR elen-
gedhetetlen kelléke volt. A 
hordókat a kapuk mögött ál-
lították fel. s ebből „kifo-
lyólag" jó néhányszor na-
gyon kevés játékos tartózko-
dott a pályán. 

19!\S. június l-én, a Sport 
utcai Előre-pálván keltették 
ismét életre az eseményt. 
Azon egyszerű okból válasz-
tották a rendezők az Előre-
oályát. mert ezt a stadiont 
Ingyen odaadták. Aztán ki-
csi lett a 15 000 nézőt befo-
gadó Előre-stadion. majd a 
25 000-es Fradi pálva is. 
1963-tól már a Népstadion 
a színhely, és ha közel len-
ne a Rió de Janeiro-i Ma-
racana-stadion (280 000 né-
zőt fogad be), akkor bizo-
nyára ott látszanának az 
együttesek. 

A SZÚR r.agv népszerűsé-
gét bizonyítja, hogy idén 
ősszel Budapesten megis-
métlik a nagy sikerű júniu-
si programot, és — mint 
tudjuk — Szegeden is lesz 
nagyszabású színészek—új-
ságírók műsor, augusztus 
16-án. a SZEOL-stadionban. 

S=0 -R=0 -K=B=A=N 

Itthon kezd a Volán 
A kézilabda NB I B sorsolása 

A kézilabda NB I B-ben kolci Bányász—Sz. Volán, 
augusztus 9-én kezdődik az Szeptember 6: Sz. Volán— 
őszi szezon és október IS- TFSE. Szeptember 13: Özdi 
án fejeződik be. Városunkat Kohász—Sz. Volán. Szeptem-
e ligában a Szegedi Volán ber 20: Komlói Bányász—Sz. 
férficsapata képviseli. Sorso- Volán. Szeptember 27: Sz. 
lása az alábbi: Volán—FTC. Ciktóber 4: Vá-

Auguszlus 9: Sz. Volán— c[ Fonó—Sz. Volán Október 
1 6 é k S ö r r V 4 z . v t l á r A u ! Sz. Volán-Győr i Magas-
gusztus 23: Sz. Volán—Vi- émtok. Október 18: Tisza Ci-
deoton. Augusztus 30: Mis- pő SK—Sz. Volán 

Az őszi mérkőzéssoroza-
tára készülődő magyar lab-
darúgó-válogatott augusztus 
12-én az NDK bajnokcsa-
patával. a Carl Zeiss Jéná-
val játszik barátságos mér-
kőzést. Budapesten. 

* 

A Szegedi AK tekeszak-
osztálya Felszabadulási Ku-
pa-versenvt rendezett szege-
di és vásárhelyi csapatok 
részvételével. Nyolc egvüttes 
közül: 1. Szegedi Építők. 2. 
SZAK. 3. SZVSE. 4. Hód-
mezővásárhelyi MEDOSZ. A 
kuDamérkőzések legeredmé-
nyesebb dobói Rácz Jakab. 
Tóth Károly és Oláh József 
(mindhárom Sz. Építők) vol-
tak. 

* 

A Csongrád megyei lab-
darúgó-szövetség vasárnap 

értekezletet tart szegedi hi-
vatalos helviségében délelőtt 
9 órai kezdettel, a délkeleti 
NB III-as csapatok vezetői 
részére. 

* 

A Csongrád megyei 120 
km-es országúti kerékpáros-
bajnokságot a felnőtteknél 
Kecskeméti József (SZVSE) 
nyerte. 2. Sliz (Sz. Postás). 
3. Fekete (Sz. Postás). A ju-
nioroknál Szabácsi János 
(SZVSE), az ifjúságiaknál 
(ők is 120 km-en indultak) 
Endre József (SZVSE). a 

, serdülőknél (40 km-en) Ber-
kesi Tibor (ugyancsak 
SZVSE). az úttörőknél 20 
km-en Bálint Ferenc (Sz. 
Postás) győzött. 

SOKOLDALÚ MŰANYAG. A kép előterében két kisebb 
üvegpohár látható, az egyikben a sötétebb színű, sűrű 
alapgyanta, a másikban a színtelen adalék van. Ha az 
utóbbit vékony sugárban hozzaöntík az előbbihez, a keve-
rék „forrni" kezd. hólyagosodik. és perceken belül megszi-
lárdul. Ipari méretekben a poliuretánhabot nagyméretű 
tömbökké készítik és megfelelő méretű lapokká fűrészelik 
szét, vagv pedig formába adagoliák a kétféle alapanyagot, 
amit a felhabosodó poliuretán teljesen kitölt, tgy bármi-
lyen alakú tárgy kialakítható a rendkívül könnyű, mind-

amellett kitűnő szilárdságú műanyagból 

OXIGÉNAGY. A szívinfarktus korunk jellegzetes, egyre 
gyakoribb betegsége. Világméretű küzdelem folyik részint 
a betegség megelőzése, részint a válságos állapotba kerülők 
megmentése érdekében. Ez utóbbi cél szolgálatában készí-
tették el angol kutatók a képen látható különleges, légmen-
tesen zárható ágyat, amelyen belül tetszés szerint, a cél-
nak legjobban megfelelően szabályozható a levegő összé-
tétele. Azt tapasztalták, hogy oxigéndús levegő, vagv nagy-
nyomású tiszta oxigén belélegeztetésével ugrásszerűen 
csökkenthető a szívinfarktuso6 betegek halálozási arány-

száma 

ÉPÍTŐANYAG CUKORNÁDBÓL. A kubai építésügyi mi-
nisztérium úi építőanyaggal kísérletezik: cukornádmara-
dékkal kevert cementtel. Kétszer olyan könnyű, mint a 
beton, nem ég. rendkívül ellenálló az időjárás és a bioké-
miai hatásokkal szemben. A karib-tengeri térség éghajlati 
viszonyai közepette rendkívül lényeges tulajdonságok ezek. 
Kubai építési szakemberei? ebből az anyagból előregyártóit 

elemeket is akarnak készíteni 
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