
SZERDA, 1970. AUGUSZTUS 19. 

No kezdőd ék 
a kosárlabdatorna 

Olimpiai bajnok a Tiszán 

Az ünnepi műsor 

A SZEOL 
Bácsalmáson 

A SZEOL SC NB T-es 
labdarúgócsapata csütörtö-
kön Bácsalmáson vendég-
szerepel, ahol az ottani 
együttes lesz az ellenfél. . A 
szegedi labdarúgók vasár-
nap (augusztus 23-án) ide-
haza játszanak a Csepel 
SC ellen. Ez a találkozó a 
Tisza-parti stadionban dél-
után fél 5 órakor kezdődik. 
Előtte a tartalékcsapatok 
csapnak össze a bajnoki 
pontokért, fél 3 órától. 

Az aradiak 
ellen 

A .magyar labdarúgó A ; 
válogatott ma, szerdán este 
a Népstadionban az Aradi 
UTA sokszoros román ba j -
nokcsapatot fogadja, előké-
születi mérkőzés keretében. 
A héten egyébként mind-
egyik válogatott keret ját-
szik. Az utánpótláscsapat 
Kiskunfélegyházára utazik, 
ahol csütörtökön lesz mér-
kőzése, az ifik az A-válo-
gatott előtt szerdán szere-
pelnek a Népstadionban, 
ahol egy Vasas vegyescsa-
pat lesz az ellenfelük. 

Az A-válogatott mai mér-
kőzésére a következők kap-
tak meghívást: Bicskei, 
Kothermel.- Fábián, Mészöly, 
Páncsics, Konrád, Meggye-
si, Ruzsínszki. Halmost, 
Müller, Vidátí. Répás, Kár-
sai. Sárközi, Kocsis, Szuro-
mi, Kozma. 

Műugró-
bajnokság 

Most bonyolították le az 
országos vidéki müugrúbaj -
noksúgot Szegeden, a To-
rontál tért uszodában. A 
felnőtteknél Milbick Kal-
már (Debreceni VSC) győ-
zött, második Bük.v Kálmán 
(SZEOL), harmadik Veres 
Géza (Debreceni VSC). Az 
i f júságiaknál Horváth Gé-
za (SZEOL) lett a bajnok. 

A versenyt színessé tet-
ték azzal, hogy bemutató 
kíséretében fővárosiak is 
indultak, valamint az NDK-
beli női részt vevő, Krüger 
Ingeborg ugrásaiban is gyö-
nyörködhettek a nézők. 

Szegedi öklözök 
„hírős városban" 

Túl a 250. mérkőzésen 

Fiatal sportág hazánkban a művészi 
torna, még csak „gyerekcipőben" jár, s 
annak ellenére, hogy már világversenye-
ket is rendeznek ebben a szép sportágban, 
még Budapesten kívül nemigen nyert pol-
gárjogot Magyarországon. Persze az első 
..fecskék" már megjelenlek a vidéki vá-. 
rosokban is. 

Szegeden Juhász Erzsébet, a Kenderfo-
nó és Szövőipari Vállalat anyagkönyvelője 
tartozik az űttörók közé. Az orvosok ta-
nácsolták neki, hogy sportoljon, s ő a 
művészi tornát választotta. Azóta alapo-
sabb ismeretséget kötött más sportágak-
kal is: ak t ív ra atlétizál, kézilabdázik és 
tornázik. De nemcsak sportol, bíráskodik 
is. Atlétikában, a tornasportban, kézilab-
dában és labdarúgásban rendelkezik já-
tékvezetői minősítéssel, s már jó néhány 
versenyen, illetve mérkőzésén bíráskodott. 

A sokféle sport közúl azonban a mű-
vészi torna áll legközelebb a szívéhez. Ez 
ugyanis a balett és a torna sajátos öt-
vözete, s így sportbéli értéke mellett 
esztétikai igényeket is kielégít. A művészt 
tornászok egyelőre nem. alkotnak külön 
szakosztályt, hanem a tornaszakosztályo-
kon belül kapnak helyet. Így Erzsi is a 
Tanárképző Főiskola tornászainak edzé-
sét látogatja. A fejlődés azonban egyértel-
mű irányt muta t : a sportolók után min-
den bizonnyal a közöfisétet is hamarosan 
meghódítja a művészi t o r n a . . . 

Szegeden az Alkotmány tők is. Ruhagyári pálya. Kosárlabda: Az Ünnepi 
ünnepe alkalmából öt sport- külső Pulcz utca. 4 óra. NB Heiek Kupájáét! . Rókusi 
ágban bonyolítanak le ver- H-es mérkőzés' Sz. Postás— Tornacsarnok, játékidő dél-
senyeket. mérkőzéseket. Szá- MGM Debrecen. Vasutas előtt. 
mos országos jeilegű ren- palva. 13 óra. Teke: Alkotmány Kupa 
dezvényre kerül sor. A prog- Vízilabda: OB II: SZEOL országos I. osztályú verseny, 
ramból kiemelkedik az Un- — H MEDOSZ, sportuszoda, Ruhagyári pálya, külső Pulcz 
nepi Hetek kosárlabda-tor- ö óra. Ez a mérkőzés az OB utca. fél 8. 
ná ja , amely ma kezdődik. II egyik befejező mérkőzése, Úszás: Országos jellegű 

SZFRDA a szegediek ezúttal utolsó n . III. osztályú verseny. 
Kézilabda: A megyei ba j - mérkőzésüket játsszák az sportuszoda, fél 5 óra. A ver-

nokság első fordulója, fér f i idei bajnokságban.' senyén számos magyar vá-
mérközés: Szegedi Kender— CSÜTÖRTÖK r 0 B " versenyzői ra j thoz áll-
SZEOL. Kisstadion. 4 óra. Kézilabda: a megyei kézi- n a k a szegedieken kívül. 

Kosárlabda: Az Ünnepi He- labda bajnokság első fordu- végül megemlít jük hogy 
tek Kupájáér t , Rókusi Tor- lója. Férfi mérkőzések: Sze- a hét végén lesz Szegeden a 
nacsarnok. Játékidő délelőtt gedi Volán II—Szegedi Tex- Szabadtéri Kupa röplabda-
és délután. Résztvevők. Fér- til. Kisstadion 4 óra. Sán- torna amelynek küzdelmeit 
f iak: Kecskeméti Petőfi, dorfalva—Makó, Sándorfal- pénteken szombaton és va-
SZEOL, Budapesti HSC, v a . 9 óra. Női mérkőzések: sá rnap bonyolítják le a 
Szegedi Postás. Nők: Diós- Szegedi Textil—Szentesi Kisstadionban férfi és női 
győri VTK. Salgótarjáni Bá- VSC (rangadó). Textil-pálya együttesek részvételével, 
nyász. SZEOL. 9 óra. Mórahalom—Szegedi Pénteken reggel raj tol Sze-

Teke: Második alkalom- KTSK, Mórahalom 8 óra. gedről a Tiszántúli Kerék-
mai rendezi meg a Szegedi Szegedi Kinizsi—Hódmező- . a 
Teke Szövetség Alkotmány vásárhelyi METRIPOND, ^ r 0 s K ö rve reeny és vasár-
Kupa országos I. osztályú Ady tér fél 9. Építők Kupa: nap delben erkezik vissza a 
versenyét. A résztvevők kö- Kisstadion. 8 órától délig. városba, 
zütt két NB l-es csapat, a 
SZAK és az SZVSE mellett 
N 3 II-es és alacsonyabb osz-
tályú együttesek versenyzőt 
vesznek részt. Ezek: Szege-
di Építők. Szegedi Postás, 
Szegedi Ruhagyár, Szegedi 
IKV. Hódmezővásárhelyi 
MEDOSZ. MGM Debrecen. A Szegedi Dózsa ökölví- tek részt. A lila-fehérek hét 
A csak férf iak számára ki- vói az elmúlt hét végén versenyzője lépett szorítóba 
írt versenyben indul a ta- Kecskeméten a Petőfi Né- és közülük hatan helyezést 
valyi védő. a Szegedi Épí- pe Kupa küzdelmében vet- értek el. A szegedi verseny-

zők eredményei. I f júságiak: 
könnyűsúly: 1. Tánczos. Pe-
helysúly: 2. Kristó. Felnőt-
tek. Pehelysúly: 3. Gyé-
mánt. Kisváltósúly: 3. Nyá-

„ . - , . . , ri. Váltósúly: 1. Engi. Nagy-
Kassai Ervin, a világ stilusaval, erenyeivel. gyen- v á l t ó s ú l y . 2 Szilágyi Egye-

egyik legelismertebb kosár- géivel, s a játékosokkal, ne- d ü l a k ö n n y ű s ú l y ú ' czutor 
labdabírója páratlan ered- hogy „meglepetés" érje. n e m k e r ü l t d o b o g ó r B . Csa-
menysorozattal dicsekedhet. Egész kis archívumot gyuj- D a t v e r s e n y b e n • 1 Kecske-
A 45 éves sportember alig tött már össze, amelyből Fémmunkás 2 Bp. 
volt 17 esztendős, amikor azonnal választ tud kapni. £p(tő-Fémmunkás ' 3 Kun 
már letette a játékvezetői T ú i a 250. mérkőzésen, Béla SE 4 Szegedi Dózsa, 
vizsgát, 28 eves kora ota n a g y t e r v e t tű*ött maga elé: A" hét végén, augusztus 21 
nemzetközi bíró, s mukodé- ötvenéves- koráig akar bí- -22—23-án a Kiskunfélegy-
se elis réseként 19o5-bsn ráskodni, s reméli, addig el- . • • W i i l r t K r t k u n -
nemzetkozi Oscar-díjat ka- é r i av , u ' g y a n c s a k 'jubileumi- h a z a " s o l r a k « u 1 0 K l s k " n 

pott. n a k mondható 325. mérkő- v i a d a l mérkőzéssorozaton 
Nemzetközi merlege égve- z é s t D e a z t s e m bánná, na vesznek reszt a lila-fehérek 

S f n o k L g t m f V r ő p t <*ből 350. lenne . . . öklözöl, 
bajnokságon, 7 Európa Ku-
pa döntőjében. 3 Szovjet-
unió—Egyesült Államok ta-
lálkozón működött közre és 
összesen 254 nemzetközi erő-
próbán vett sípot a szájá-
ba. 

Azt viszont már ő sem 
tudta feljegyezni, hogy Vasárnap Dunaújvárosban szese volt Antal Andor 
hány hazai mérkőzést v e t - Olaszország. Magyarország, ( s z v s e ) , aki a 20 km-es 
tett, hetenként ugyanis él- Csehszlovákia és Svájc vá- gyaloglásban 1:36:52.6 mp-es 
talában három-négy, de né- fogatott gyaloglócsapatai idejével a második helyen 
ha öt junior vagy felnőtt- mérték össze erőiket 20 és kötött ki. 
találkozón vállal szerepet. 50 kilométeren a Lugano Amíg az élvonal nemzet-

Kassal sikerének egyik tlt- Kupa döntőjébe kerülésért, közi szinten versenyzett, a 
ka, hogy mindig tanulmá- Versenyzőink jól helytálltak serdülő atléták Békéscsabán, 
nyozza azokat a csapató- és Olaszország mögött a m á - Budapest, Veszprém, Szói-
kat, amelyeknek a mérkő- ... . , , . .,,, , , nok, Bacs. Heves és Csong-
zésén rés i t vesz. Igyekszik s o d l k "el.ven bekerültek a r á d m e g y é k részvételével a 
megismerkedni a csapatok döntőbe. E siker jelentős re- Viharsarok Kupa csapatver-

senyének keretében adtak 
egymásnak találkozót. Ver-
senyzőink több értékes ered-
ményt értek el. 

Flük. A-kategória. 100 m : 
2. Fodor (Síegedl Sportis-
kola) 11.7. 4. Varga I 
(SZVSE) 11.9. 400 m: 3. Var-
ga t. 34.8. 1500 m: 1. Tóth 
(SZVSE) 4:25.4. 2. Csanádi 
(SZV8E) 4:27.0. távol: 1. Fo-
dor (Sz. SI) 595. 2. Szarvas 
(Sz. Sl) 575. 8-kategória. 
íooo m; 1. Bartók (Sz. Sí) 
2:58.2. 

Leányok. A-ltategŐria 100 
m: 2. Uhrin (SZEOL) 13.0, 
4x300 ni: 4. Szegedi Sport-
iskola (Bódi, Nagyiván, Sós, 
Nagy Zs.) 3:11.7, magas; 4. 
Nagyi várt (Sz. SI) 140, tá-
vol: 1. Póza (SZVSE) 497. 2. 
Sós (Sz. SI) 492, súly: 1. 
Uhrin (SZEOL) 933, 2. Tóth 
M. (SZVSE) 834. 3. Szend-
rei (SZVSE) 781, diszkosz: 1. 
Tóth (SZVSE) 25.98, gerely: 
1. Szendrei (SZVSE) 32,34, 2. 
Csányi (Sz. SI) 29.44, 4. 
Skultéty (Sz. St) 25,32. B-
kategória, magas: 2 Bódi 
(Sz. SI) 130, súly: 1. Mol-
nár (SZVSE) 930. 

Diósgyőrött, az országos 
első osztályú atlétikai ver-
senyen Fejér Géza, a Bp. 
Honvéd versenyzője 62,14 
méterre javította a diszkosz-
vetés országos rekordját . A 
régi csúcsot Tégla tartotta 
62,90 méterrel. 

A szegedi ünnepi ka jak-
kenu versenyen résztvett 
Hesz Mihály, a Ferencváros 
válogatott versenyzője is. A 
váci születésű fiú 1968-ban, 
a mexikói olimpián a ka jak 
egyesben hosszútávon arany-
érmet szerzett. Tavaly a 
moszkvai Európa-bajnoksá-
gon — bár elsőnek ért cél-
ba — mégsem vehette ét az 
aranyérmet, . mert kizárták a 
versenyből. Az Idei évadra 
tanulmányi elfoglaltsága mi-
att „félgőzzel" készült, s így 
a világbajnokságon csak a 
4x500 méteres kajakváltóban 
kapott helyet. Ez a váltó 
bronzérmet szerzett. A ki-
tűnő kajakozó Szegeden is 
bizonyította képességeit: két 
számban indult, s mindkét 
alkalommal győzött. 

S = 0 = R = O K = B = A = N 
Tekeeredmények. NB 1. 

Nők: SZAK—Tatabánya 7:1. 
Szeged. Férf iak: Cserző— 
SZÁK 6:2. Budapest. Pécsi 
Gázgyár—SZVSE 5:3. Pécs. 
NB II: K. Petőfi—Sz. Pos-
tás 5:3. Kecskemét. Ika-
rus—Sz. Építők 6:2. Buda-
pest. A szegedi tekecsapa-
tok közül a SZAK női együt-
tese szerepel legjobban, 
amely az NB I-ben ötödik a 
táblázaton. 

* 

A kézilabda NB I B-ben 
a Szegedi Volán a Csömör-
től 21:15 (8:4) arányú vere-
séget szenvedett. A találko-
zó Csömörön volt. Legjobb 
dobó: Bagyánszki (0), Tóth 
(5), illetve: Kővári, Fülöp 
(4—4). 

• 

A szegedi járási labdarú-
gó-bajnokság első fordulójá-
ban a csapatok a kpvetkező 
eredményeket ér ték el: Zá-

kányszék—Üjszentiván 2:1. 
Röszke—Üllés 2:2. Puszta-
szer—Pusztamérges 4:2. Kü-
bekháza—Szatymaz elma-
radt, mert a szatymazi csa : 
pat nem jelent meg. Csen-
gele—Domaszék 0:3. Tisza-
sziget—Bordány 2:1. Asott-
halom—Balástya 8:2. Forrás-
kút—Mórahalom 1:5. 

* 
Az MLSZ fegyelmi bizott-

sága kedden ismét foglalko-
zott az NB I. nyitányán, a 

Dunaújváros—Videoton 
mérkőzésén kiállított Falt 
(Dunaújváros) ügyével. Fá j -
ton kívül meghallgatták a 
mérkőzés iátékvezetőjét. to-
vábbá Nagy II-t. b Videoton 
játékosát is. A fegyelmi bi-
zottság súlyos ítéletet hozott: 
Fa.lt féléves eltiltást kapott. 
1971. február 8-lg nem játsz-
hat. Ugyanakkor megállapí-
tották Nagy II. vétlenségét. 

A megyei kézilabda-
bajnokság sorsolása 

Gyalog ló csapatunk 
a Lugano Kupa döntőjében 

Különleges hobby 

FÉRFIAK 
I. forduló (VIII. 20.): Sz. Ken-

der—SZEOL, Mindszent—Szentesi 
Kinizsi, H. Porcelán—Sz. Spar-
tacus, Sz. Volán II.—Sz. Textil-
művek, Sánclorfalva—Makói VSE. 
Szabadnapos: Sz. Építők. 
, II. forduló (Vili. 23.): Sz. 
Spartacus—Sz. Volán II., Szen-
tes—H. Porcelán, SZEOL—Mind-
szent. Sz. Textil—Sz. Epitők. Ma-
kó—Sz. Kender. Szabadnapos: 
Sándoríalva. 

III. forduló. (VIII. 30.): Sz. 
Kender—Mindszent, H. Porcelán 
—SZEOL. Sz. Volán II— Szentes, 
Sz. Építők—Sz. Spartacus, Sán-
dorfalva—Sz. Textil. Szabadna-
pos : Makó. 

IV. forduló (IX. 6.): SZEOL— 
Sz. Volán I I , Mindszent—H. Por-
celán, Sz. Textil—Makó, Sz, 
Spartacus—Sándorfalva, Szentes 
—Sz. Epitők, Szabadnapos: Sz. 
Kender. 

V. forduló (IX. 13.): Sz. Ken-
der—H. Porcelán, Sz. Volán II. 
—Mindszent, Sz. Építők—SZEOL, 
sándorfalva—Szentes, Makó—sz. 
Spartacus. Szabadnapos: Sz. Tex-
tilmüvek. 

VI. forduló (IX. 30.): H. Por-
celán—Sz. Volán II., Szentes-
Makó, szeol—sár tdorfawa, 

Mindszent—Sz. Építők, Sz. Tex-
til—Sz. Kende:-. Szabadnapos: Sz. 
Spartacus. 

VII. forduló (IX. 27.): Sz. Ken-
der—Sz. Volán II., Sz. Epltök— 
H. Porcelán, Sándorfalva—Mind-
szent. Makó—SZEOL, Sz. Textil-
művek—Sz. Spartacus. Szabadna-
pos: Szentes. 

VIII. forduló' (X. 4.): szentes— 
—Sz, Textilmüvek. Mindszent-
Makó, H. Porcerán—Sándorfalva, 
Sz. Volán II.—Sz. Epltök, Sz. 
Spurtaous—Sz. Kender. Szabad-
napos: SZEOL. 

IX. forduló (X. 11.) 1 Sándorfat-
va—Sz. <?olán II.. Makó—H. Por-
celán, Sz. Textil—SZEOL. Sz. 
Spartacus—Szentes. Sz. Építők— 
Sz. Kender. Szabadnapos: Mind-
szent. 

X. forduld (X. 18.): Sz- Ken-
der—Szentes. SZEOL—Sz. Spar-
tacus. Mindszent—Sz. Textil, Sz. 
Volán II —Makó. Sz. Építők-
Sándorfalva. Szabadnapos: H. 
Porcelán. 

XI. forduló (X. 25.): Sz Textil 
—H. Porcelán, Ss. Spartacus— 
Mindszent, szentes—SZEOL, Ma-
kó—Sz. Epitők. Sándorfalva—Sz. 
Kender. Szabadnapos: Sz. Vo-
lán II. 

fteisi ándre íeivéteie 

Hastingsban 75 évvel ezelőtt 
olyan nemzetközi versenyt ren-
deztek. amelyre sikerük a ren-
dezőségnek biztosítania az akkor 
élt valamennyi nagymester rész-
vételét. Augusztusban és szep-
temberben bonyolították n a n 
résztvevős versenyt. Lasker, 
Steinitz, Cslgorin és Tarraseh. a 
„négy nagy'T voltak az első szá-
mú esélyesek. Senki sem gondok 
arra. hogy hatalmas meglepetés-
sel fog végződni a minden idők 
egyik legnagyobb Versenye. A 
22 éves Pillsbury nevét még 
alig Ismerte a sakkvilág, hiszen 
addig csak néhány kisebb ver-
senyen já'szott hazálábnn. az 
Eeyesült Államokban. Pillsbury 
élete első nagy versenvén első 
lett Csigorin. Lasker, Tarraseh 
és Stetnifz előtt. 

A nagv verseny látszmát még 
mlndle érdeklik a sakkozókat. A 
tornakönyvet 1983-b?n ls ülra ki-
adták. s most érkezett a hír. 
hogy az USA-bnn ebbeh az év-
ben ismét meglelem a versenv 
valamennyi játszmáját tartalmazó 
könyv. 

A legszebb játszmára kitűzött 
di l i t ptetnttz nvrrte el az alább' 
pompát játszmájával: 

Világos: STEINITZ 
Sötét: V, UARDELEBEN 

1. C4, e5, 2. Hfi, I(c6, 3. Fc4. 
Fc5, 4. C3. IlfS, 5. d4, exd. fi. 
exd, Fb4-! . 1. Hc3, d5. 8. exd, 
Hxfl.1, 9. 0—0, Fc8. 10. FgS, PeV. 

FxdJ, Fxd5. 12. H::d5, VxŐ5, 
13. Fxe7, Hxe7, H. Bel, f6, 15. 

Vc2, Vd7. 16. Boci, c6, 17. dél. 
exd, 18. Hd4. Kf7. 10 Befi, Bhc8, 
20. Vgi, K(i, 21. IIg5+, Ke8. 2?. 
Bxe7 , Kf8, 23, Bf7 + . Kg8, 14. 
«S? + . KhR, 23. R\h? +•, Kg*. 36. 
Bg7 + , Kh8, 37. Vh41 , Kxgí, 28. 
Vh7+, KfR, 20. vhs + , Re?, 30. 
Vg?+, Ken, 31. Vg8 + , Kc7, 37. 
VI7+, Ktl.l, 33. Vf8+, VeS. 33. 
Kf?+, Kd?. 33. Vd6 matti 
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Világos: Ka3, VC6. FfS (3). 
Sülét: Kai. gyalogok: b3. eh 

ÓK ( 4 1 

Világos Indul s a második lé-
pásben mattot ad! (E. Bozweli 
feladvanva.) 

a műit heti feladvány meg-
oldása: i. VÍ3! 

A megyei sakkszövetaég au-
gusztus 20-án délelőtt 9 órai ker 
déllel egyéni villáin versenyt ren 
dez az SZVSE klubjában. 


