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Sok még a tennivaló 
Megkezdte a felkészülést a magyar labdarúgó-válogatott 

SOROKBÁN 
Ma, csütörtökön délután 

fél 5 órai kezdettel a Sze-
gedi Dózsa labdarúgó együt-
tese a Szegedi Kenderrel ját-
szik előkészületi mérkőzést 
a Szegedi Kender ú j pályá-
ján. 

Nemzetközi kosárlabda-
mérkőzés Szegeden. Augusz-
tus hó 18-án, kedden a SZE-
OL NB 11-es kosárlabda-
csapata a Lódzi Munkás 
Sportegyesület együttesével 
játszik barátságos mérkőzést. 

* 

Üj pálya, ú j belépőjegyek. 
Az SZVSE Kossuth Lajos 
•sugárúti sportirodájában e 
héten cserélik ki a belépője-
gyeket 

Vasárnap Dunaújvárosban 
rendezik meg a gyaloglók 
hagyományos Lugano Kupá-
jának egyik selejtező verse-
nyét. Ezen a viadalon négy 
ország — Magyarország, 
Olaszország, Csehszlovákia 
és Svájc — legjobbjai csa-
patversenyen mérkőznek a 
elöntőbe jutásért. A magyar 
színeket a következők kép-
viselik: 20 km: Antal, Fóri-
án, Tábori, 50 km: Dalmati, 
Aranyi, Havasi. 

HOGYAN TIPPELJÜNK? 
1. Komló—Ü. Dózsa 3 

S K T C — D u n a ú j v á r o s 1 x 
". Videoton—3ITK 1 x 
4. Sz. Haladás—DVTK 1 x 
5. Rába ETO—SZEOL 1 X 
fi. O r o s z l á n y — E c y e t e r t é s 1 x 2 
7. NVSE—H VY DA< I X 
s. 1. cn in v á r ó , — N a g y b á t o n y 1 x 
?. K . s i e r enve—K.ba rc lUa 1 x 

1(1. MVÍC-*-64j>lr»jyháza 1 x 
ü . Lehel—Cegléd 1 
1?. Ve r sé i—Középü le t Ép . 1 2 
1". A t k a — B a u x i t b á n y á s z 1 2 
P ó t m é r k ő z é s e k : x , 1, 1. 

Az Ő6Zi négy mérkőzésre, 
köztük a norvégok elleni 
Európa-bajnoki találkozóra 
készülő magyar labdarúgó-
válogatott .keret szerdán 
nvilvánosan bemutatkozott. 

Magyar válogatott keret— 
Car] Zeiss Jena 1:0 (0:0) 
7000 néző, vezette: Wotta-

va. Góllövő: Bene. 
A válogatott keret Bicskei 

— Noskó, Ruzsinszki. Kon-
rád, Meggyesi — Dunai III., 
Karsai — Kocsis, Fazekas. 
Bene, Kozma összeállításban 
kezdett, a szünet után Fejes, 
Répás, Sárközi é& Szuromi 
játszott Meggyesi. Karsai. 
Fazekas és Kozma helyett. 

Az egyetlen gól a 75. perc-
ben esett: Dunai III. meg-
előző szerelése jól sikerült, a 
labda Benéhez került, aki-
nek 16 méteres, jól eltalált 
bombája a bal sarokban kö-
tött. kl (1:0). 

A várakozásnak megfele-
lően nehéz mérkőzést vívott 
az erőteljesen játszó vendé-
gekkel a magyar válogatott. 
Első lépésnek azonban — 

amint Hoffer József szövet-
ségi kapitány megjegyezte — 
megfelelt a játék, s a továb-
bi előkészületi találkozókon 
még lesz alkalom a iavítás-
ra, 

A labdarúgó NB I máso-
dik fordulója már tegnap 
megkezdődött, mert a Bp. 
Vasas spanyolországi ven-
dégszereplése miatt leját-
szották a Vasas—Tatabánya 
találkozót. 

Bp. Vasas—Tatabánya 
2 : 0 (1 :0 ) 

Fáy utca, 5000 néző, vezet-
te: Müncz. 

Változatos játék után 
Rothermel Menczel lövését, 
Tamás pedig Horváth bom-
báját hárította. A 35. perc-# 
ben Szabó már csak Tamás-
sal állt szemben, de a kifu-
tó kapuson nem tudta át-
emelni a labdát.. A 42. perc-
ben Puskás dr. átadását 
Farkas közelről értékesítette, 
1:0. 

Szünet után a Vasas kez-
deményezett többet és a 60. 
percben Müller átadásából 

Farkas megszerezte a máso-
dik gólt, 2:0. A gól után 
eseménytelenné vált a mér-
kőzés, mindkét csapat bele-
nyugodott az eredménybe. 

A SZEOL labdarúgói teg-
nap Szentesen, az NB Ill-as 
Vízmű csapatával játszottak 
barátságos mérkőzést: 

SZEOL—Szentesi Vízmű 
6:0 (6:0) 

500 néző, vezette: Nagv. 
Góllövő: VőrÖ6 (3), Jósa, Bo-
zóki (2). 

Az NB l-esek Bolya — 
Várhelyi III., Molnár. Ma-
gyar. Kővári (Pikó), Varga, 
Pataky (Ruttkay), Dávid. Jó-
sa (Vass), Vörös, Bozóki ösz-
szeállításban játszottak. A 
lelkesen küzdő hazaiak há-
lójába a 20. percben talált 
be először Vörös, utána a 
szünetig 6Úrűn estek a gólok. 
A II. félidőben is sok gól-
helyzete volt. a szegedi csa-
tároknak, de 6orra elköny-
nyelműsködték azokat. 

A mérkőzés bevételét az 
árvízkárosultak megsegíté-
sére ajánlották fel. 

Rajt az NB ll-ben 
A Szegedi Dózsa és az SZVSE győzni akar 

A hét végén labdarúgá-
sunk harmadik vonalában is 
megindult a „gépezet". Pár 
nappal a raj t előtt megke-
restük a két csapat edzőjét 
és arról érdeklődtünk, ho-
gyan készültek az új baj-
nokságra, milyen elképzelé-
sekkel, célkitűzésekkel vár-
ják a nyitányt. 

Zallár Andor, a Dózsa ed-
zője a következőket mond-
ta: 

— A tavaszi bajnokság-
ban szerkezeti átalakítást, 
fiatalítást hajtottam végre a 
csapatnál. Igyekeztem a ren-
delkezésre álló játékos-
anyagnak legmegfelelőbb já-
tékstílust kialakítani, azt 
akartam, hogy valóban ját-
szón a csapat. Ügy érzem, 
ezt sikerült megvalósítanom. 
A jövőben szeretném még 

tudatosabbá tenni a támadó- mérkőzés óta ugyanis csak a 
védő, illetve a védekezű-tá-
madó szerepkör végrehajtá-
sát. Igaz, hogy elrettentően 
sok — 27 — játékost szere-
peltettünk, de a lehetőséget, 
a bizonyításra mindenkinek 

korlátokon kívül „élvezhe-
tik" a gyepszőnyeget. 

— A belső pályát még nem 
használhatjuk, de reméljük, 
a rajtig megoldódik ez a 
probléma — mondta Laczi 

meg kell adni. A megfelelő Ferenc edző. Játékosaink a 
erkölcsi, akarati tényezővel tavaszi indulás óta „üzem-
rendelkezők előtt mindig ben vannak". A Vasutas K i -
nyitva az út az első csapat- pa mérkőzések miatt nem 
ba kerüléshez. volt szünet. Így maximális 

— Az első csapat tagjai a megterhelést nem kaphattak 
bajnokság befejezése után a fiúk. A rendelkezésre álló 
együtt mentek szabadságra, időt kombinált edzésekkel 
A Totó Kupában addig a és edzőmérkőzésekkel töltöt-
második csapat szerepelt. A tük el. Ami körülbelül 70 
felkészülést július 13-án százalékos megterhelésnek 
kezdtük meg, akkor viszont felel meg. A csapat gerince 
a második csapat játékosait már megvan, de a végleges 
küldtük Szabadságra és mi összeállítás nem alakult ki, a 
játszottunk a kupában, ami sérülések, formaingadozások 
jól szolgálta a további fel- migtt. A tavaszt igyekeztünk 

w 

„Élmények" a vízitelepen 
A hét végén az Ünnepi Az ország minden részéből 

Hetek programjának kereté- jönnek versenyzők. Olim-
piai-, világ- és Európa-baj-
nokok- Vajon milyen érzé-
sekkel távoznak Szegedről? 
Azzal biztosan nem, hogy 

jönnek 
verse-

készülést. Jelenleg 30 edzés 
Van a fiúk mögött és idő-
közben kialakult a csapat 
gerince is. Csupán két-három 

kihasználni, ez jó kollektív 
szellemű, ütőképes gárda ki-
alakítása érdekében. A vé-
delem megállta a helyét. 

ben ismét rangos sportese 
menynek lehetünk szemta-
núi. Ekkor kerül sor a ka-
jak-kenu Szabadtéri Kupa 
küzdelmeire. Kilátogattunk jövőre is szívesen 
az Ifjúsági Vízitelepre meg- ilyen környezetbe 
nézni, hogyan folynak az nyezni. Nem kevesebbről, 
előkészületek a több mint mint Szeged város tisztesse-

heljf kérdése vitás, esetleges Amin feltétlenül változtatni 
formahanyatlás, illetve sérü- kell. az a középpályások és 
lés esetén. - • csatárok játéka, illetve ered-

A továbbiakban elmondta ményessége. Sokkal céltuda-
még az edző, hogy képes-- tosabb, gólratörőbb játékot 
nek tart ja csapatát arra,- várok tőlük A jelenlegi já-
hogy az 1—6. hely valame- tékosanvag tudása alanján 
lyikét megszerezze. De ehhez célul tűztük ki, hogy a hato-
természetesen szükséges a dik hely körül végezzünk. 

ötszáz főt megmozgató ver-
senyre. 

Hat, sehogyan! Elszomorí-

géről, becsületéről is szó 
van! 

Még két nap van a vér-
tó, sőt mi több, siralmas seny kezdetéig, a hiányossá-
látványt nyújtott a hajótá- gokat — ha csak részben is 
roló. annak mellékhelyisé-
gei és a környezete. Végig-
jártuk az épület helyiségeit, 
es az ott látottakat nem sza-
bad szó nélkül hagyni. Hogy kább n e ! . . 
az öltözőkben, fürdőkben 
mikor takarítanak, nehéz 
megállapítani. A csapok, a 
csövek csöpögnek, a meny-
nyezetek beázva. Lent a ha-
jótárolóban a szennyvíz-
elvezető csőből ütemesen és 

— meglehet szüntetni az ar-
ra illetékeseknek! 

„Szeged hívja, várja önt!" 
De ilyen környezetbe: in-

Gyürki Ernő 

játékosok további lankadat-
lan szorgalma, akarata. — 
mert enélkül a legjobb ed-
zői elképzelés is kudarcba 
fullad. 

— Az első mérkőzésünkön 
az MGM Debrecen ellen 
győzelmet várok a fiúktól. 

A felújított, szemet gyö-
nyörködtető pulyával ren-
delkező Vasutas labdarúgói 
nem valami rózsás hangulat-
ban vár iák a kezdést. A 
Budapesti Honvéd elleni 

— Az első mérkőzés itt 
hon lesz a DEAC ellen. Stí-

Tusos, jó játékosokból álló 
csapat, de ha okosan ját-
szunk, győzhetünk. Én hazai 
sikert várok. 

Mindkét edző bízik, re-
mánvkefük csnnatában, s ez 
ígv van jói. B'zonvára játé-
kosokban is megvan az el-
szánt-sáv. az akarat, how ne 
okozzanak csalódást, vezető-
iknek, szurkolóiknak 

Gy. E. 

Legújabb T E C H N I K A 

CENTRAROGRAPH. Gyárak, üzemek vagy üzemré-
szek termelési adataínak feljegyzésére és ellenőrzésére 
egyre inkább alkalmaznak elektronikus berendezéseket. A 
diszpécserközpontban helyezik el, hogy az ügyeletes szak-
ember könnyűszerrel figyelemmel kísérhesse a termelést: 
tudja, hol kell beavatkoznia. Képünk egy nyugatnémet 
gyártmányú elektronikus készüléket mutat be, a Centra-
rographot, amely tíz különféle egység megfigyelésére ké-
pes. 

MODELLEZÉS A BIZTONSÁGÉRT. A repülőgépek 
fejlesztését el sem lehet képzelni ma már modellezés nél-
kül. Azaz, a repülőgépek pontos mását először kicsinyben 
elkészítik, szélcsatornában megvizsgáljak, s csak azután 
fognak az életnagyságú gépek összeállításához. Ujabban a 
modellezést arra is felhasználják, hogy egy-egy légika-
tasztrófát kicsinyben lejátszanak, megfigyelhessék, hogy 
a balesetnél mi történik a levegőben. Képünk a makett-
készítőt mutatja be munka közben. 

Szegedi könnyűbúvárok 
kitartóan csöpög a szennylé 
a hajókra, vagy az éppen 
arra haladók fejére. A hajó-
tároló ajtói enyhén szóivá 
rothadnak. A pornak, pi-
szoknak: szabad bejárás biz-
tosítva! Az épületből kike-
rülve további „élmények-
ben" volt részünk. Közvetle-
nül a hajómosó mellett ta-
lálható a hulladék- és sze-
méttelep a legyek és más 
rovarok legnagyobb örömé-
re. Ha eső lesz a hét végén, 
kissé körülményes lesz a 
vízpartig lejutni. Ugyanis le-
járó az nincs, illetve csak 
volt — valamikor. A ver-
senyzők és versenybírók 
legfeljebb térdig érő sárban, 
pocsolyában mehetnek le a 
partra. 

A semleges szemlélőnek 
úgy tűnik, hogy a repedező, 
roskadozófalú létesítmény-
nek nincs gazdaja. Pedig 
van! Csakhogy a Fürdők és 
Hőforrás Vállalat nem, vagy 
i-sak igen kevés gondot for-
dít tulajdonára! 

ö t fiatalember, öt köny-
nyűbúvár — Tánczos Gyula, 
klubtitkár dr. Kertei György 
edző, orvos, Pető' Béla mű-
szaki vezető, Temesvári Jó-
zsef, if j . Szakács László — 
gyülekeztek a Tiszán, a kli-
nikák előtti épülő csónakga-
rázs mólóján. Feladatuk 
volt, hogy a jülius 26-án 
tragikus körülmények között 
elsüllyedt gumicsónakot és a 
rászerglt 40 lóerős csónak-
motort az iszapban megta-
lálják és a felszínre emeljék. 

A szegedi MHSZ könn.vü-
búvár-szakosztálya legjobb-
jainak, az állandó kutató-
csoport tagjainak felderítése 
sikerrel járt, mert a máso-
dik napon megtalálták a 
szétszakadt gumicsónakot és 
értékes motorját. 

Temesvári József találta 
meg az elsüllyedt csónakot. 
Vele beszélgettem: 

— Minek köszönhető, hogy 
sikerült ráakadni az elsüly-
lyedt csónakra és motorjá-
ra? 

— Előttünk a honvédség 
már kereste a móló alatt, s 
nem találta meg, így mi a 
esónakgarázs utáni területen 
kutattunk. A sikertelen fel-
derítés arra késztetett ben-
nünket, Hogy mi is megnéz-
zük a garázs alatt, mégegy-
szer. A víz alatt nem lehe-
tett látni semmit, így csak 
tapogatni tudtunk. Kis idő 
elteltével mégis sikerült rá-
akadnom az elsüllyedt csó-
nakra. A többi már gyer-
mekjáték volt. Kötelet kö-
töttünk rá és felhúztuk. 
Most itt van, láthatja — 
mondja és rámutat az isza-
pos csónakroncsra. 

Tánczos Gyula klubtitkár 
elmondta, hogy gyakran ké-
rik a csapat segítségét víz 
alatti műszaki felderítések-
re, érték, vagyonmentésre. 
Eddig mé|S minden esetben 
sikerrel jartak és továbbra 
is, bárki kérné a segítségü-
ket, szívesen vállalják. 

A magyar bajnokságon 
Szegedről négy leány — Hó-

di Ildikó, Demeter Andrea, 
Kertész Zsuzsa, Csejtei Má-
ria — és négy fiú — dr. 
Kertai György, Temesvári 
József, Vadas István, ifj. 
Újhelyi György — indult. 

Dr. Kertai György, a 40 
méteres víz alatti úszásban 
lett magyar bajnok. A szak-
osztály az összetett verseny-
ben, 18 csapat közül a har-
madik helyezést érte el. A 
csapat az idén hazai vizeken 
még egy versenyen, augusz-
tus 28—29-én, a Rába Kupá-
ban szeretne helytállni. A 
magyar bajnokságon aratott 
szép siker elismeréseként 
pedig dr. Kertai Györgyöt 
meghívták a magyar válo-
gatottba és benevezték a 
szeptember elején Barcelo-
nában megrendezésre kerülő 
könnyűbúvárok Európa-baj-
nokságára. Ifj. Üjvári 
György pedig Bulgáriában 
fog versenyezni, a 19 éven 
aluliak nemzetközi mező-
nyében. 

BagamérY László 

VÉKONYABB PORCELÁN. A nagy porcelángyárak 
arra törekednek, hogy minél könnyebb, vékonyabb, fino-
mabb porcelánokat készítsenek. Az elektronika itt is segít-
séget nyújt. Képünk egy angol gyár mérőkészülékét 
mutatja be, amely a tányér teljes terjedelmét egyszer-
re ellenőrzi. 

KUTATÁS NOÉ BÁRKÁJA UTAN, A régészek vi-
lágszerte érdeklődéssel tekintenek a Törökországba ké-
szülődő amerikai expedíció indulusa elé. Az Ararát-hegység 
lejtőjén keresik a bibliai Noé bárkáját. Harry Crawford 
az expedíció vezetője 1900-ban már végzett itt kutatáso-
kat hasonló célból, de munkája akkor eredménytelenül 
végződött. A Noé-bárka kutatás előzményei: 1955-ben egv 
francia kutató 4000 méter magasságból 1.50 méter hosszú 
fadarabot hozott le. A fadarab megmunkálás nvomait vi-
selte és olyan magasságban találták, amelv az élőfa-ve-
getáció határán kívül esett. A fa korát radioaktív izotó-
pokkal végzett analízisek segítségével 4500—5000 évesnek 
minősítették. 1969-ben egy előkészítő expedíció szintén 
talált ezen a kerületen néhány olyan fadarabot, amelyről 
feltehető, hogy ember munkálta mc«. A Noé bárkájának 
vélt alkotmányt felderítő repülőgénről már több ízben le-
fényképezték Egy, kb. 135 méter hosszú hajóalakú árnyék 
látható a képeken. Ember egyelőre nem tud hozzáférni, 
mert az ismeretlen anyag jégmezőbe befagyott. Kiszabadít 
tása nem lesz egyszerű munka és 1 millió dollárt emészt 
majd fel a becslések szerint. 


