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Pénteken kezdődik Beszéltek, írtak róla 

SPORT 

Döntetlen 
a 7. játszma 

Tegnap este óriási izgalom 
közepette bontották fel a bo-
rítékot, amely Szpasszkij lé-
pését tartalmazta és ez a kö-
vetkező volt: h4. — Tehát a 
királybástya szárnyon a hár-
mas mezőről a négyesre tol-
ta előre parasztját. 

A 47. lépés után Fischer 
sokáig gondolkodott, aztán 
észrevette, hogy Szpasszkij 
úgynevezett „örökös" sakkot 
hozott létre, a döntetlen szin-
te elkerülhetetlenné vált. A 
válaszlépés után Szpasszkij 
a 49. lépésben folytatta az 
örökös sakkot, ekkor a két 
sakkozó a tábla fölött egy-
másra nézett, mindketten el-
mosolyodtak, majd kézszorí-
tással döntetlenben egyeztek 
meg. 

Ezzel a sakkvilágbajnoki 
döntő párosmérkőzés 4:3-ra 
alakult. 

A 8. játszmára csütörtökön 
kerül sor. 

Pénteken kezdődik a há-
romnapos nemzetközi kézi-
labdakupa mérkőzéssorozata 
az újszegedi Kisstadionban. 
A versenybizottság elnöke, 
Szedő István tájékoztatott 
bennünket a küzdelemről, a 
Fesztivál Kupa kézilabdator-
na sportprogramjáról. 

— Az idei torna színvonal-
ban minden eddigit felülmúl, 
hiszen a hat férfi és a hat 
női csapat zöme NB l-es és 
NB I B-s minősítésű. Két 
év után ismét bejelentette 
nevezését Odessza válogatott-
csapata. A tavalyi tornától 
elérően most a végső sor-
rendet körmérkőzésekkel 
döntik el a csapatok. Egyen-
lő pontszám és gólkülönbség 
esetén az egymás ellen elért 
eredmény fog számítani, s ha 
ez sem hozna eredményt, 
úgy sorsolással döntjük el a 
Fesztivál Kupa győztesét 
Pénteken délelőtt fél 9-kor 
az Odessza—Pécsi Ércbányász 
férfi és a Borsodi Bányász— 
Szegedi Textil női mérőzés-
sel kezdődnek meg a küzdel-
mek. Délután pedig 4 órá-
tól este 7 óráig folytatódnak 
a küzdelmek. A torna za-
zavartalan lebonyolítása ér-
dekében az öt szegedi játék-
vezető — Papp György, Ha j -
dú Béla, Kiiment János, Ér-
di Gábor, Kalász János — 
mellett két budapesti bíró is 
közreműködik, Haj de Rudolf 

és Dobos Sándor személyé-
ben. 

A tornán pályára lépő csa-
patok a következők: Férfiak: 
Csepel SC (NB I), Sz. Volán 
(NB I B, a kupa védője), 
Odessza (NB I), Pécsi Ércbá-
nyász (NB I B), Székesfe-
hérvári MÁV (NB I B), Bé-
késcsabai Előre Spartacus 
(NB II). Nők; Csepel SC 

(NB I, a kupa védője), DVSC 
(NB I B), Borsodi Bányász 
(NB I B), Szentesi Kinizsi 
(NB II), Kiskunhalasi MÁV 
(NB II), Szegedi Textilmű-
vek (megyei I. o.). 

Jó csemegének ígérkezik 
tehát a kézilabdasport ked-
velőinek a XIII. alkalommal 
megrendezésre kerülő há-
romnapos nemzetközi torna. 

Megkezdődött a megyei 
ifjúsági labdarúgótorna 

Rekordok az atlétáknál 
A komlói Hidegvölgyben, 

festői környezetben épült pá-
lyán rendezték meg a hét 
végén a kétnapos országos 
vidéki bajnokságot, melyen a 
megemelt nevezési szintek 
miatt közepes létszámú, de 
igen nívós mezőny gyűlt ösz-
sze. A vidék legjobb atlétáit 
felvonultató viadalon olimpi-
konunk Tégla Ferenc az eső 
mosta csúszós dobókörben is 
javuló formát árult el, biz-
tosan nyerte a diszkoszve-
tést, súlylökésben pedig má-
sodik lett. A legszínvonala-
sabb versenyt a 20 km-es 
gyaloglók vívták. Itt Antal 
Andor az olimpikon Kiss An-
tallal (Tatabányai Bányász) 
folytatott nagy küzdelmet, a 
végén azonban a vitatható 
technikával gyalogló tatabá-
nyai atléta előtt — kis kü-
lönbséggel — (1:28:49.0) meg 
kellett hajolnia és a máso-
dik helyen érkezett a célba 
nemzetközi szintű, kitűnő ú j 
megyei rekordot jelentő 
eredménnyel. Kalapácsvetés-
ben Almási László ismét or-
szágos ifjúsági rekordot dön-

getett és attól csak négy cm-
rel maradt el. Eredménye ki-
tűnő ú j megyei ifjúsági csúcs. 
A leányoknál két ifjúsági 
versenyzőnk remekelt. Laskai 
Ágnes, az 1500 m-es síkfu-
tásban eddigi 4:54,3 mp-es 
rekordját alaposan felülmúló 
ú j megyei ifjúsági csúccsal 
futott be a harmadik helyre, 
a vásárhelyi Rácz Ágnes pe-
dig a 200 m-es síkfutásban 
lett harmadik, tavalyi 25,7 
mp-es rekordját felülmúló 
megyei felnőtt csúcsbeállitás-
sal és ú j megyei ifjúsági 
csúccsal. 

Férf iak . 20 km gyaloglás: 2. 
Antal (SZVSE) 1 :28:38.6, megyei 
felnőtt csúcs! 5. Grandpier re 
tSZVSE) 1:39:32.0, távol : 4. Ba-
lázsi (MVSE) 674. 5. Simon 
(MVSE) 671, aúty: 2. Tégla 
(SZVSE) 16,16, diszkosz: 1. Tégla 
(SZVSE) 61,28, gerely: 4. London 
(SZEOL) 63,02, kal . ipács: 4. Al-
mási (SZVSE) 56,12, megyei if-
júsági csúcs! 6. Pavlovlcs (SZE-
OL) 57,72. Nők. 200 ra: 3. Rácz 
(HOlllKOT) 25.4, megyei felnőtt 
és I f júsági csúcs! 800 m : 6. Las-
kai (SZVSE) 2:17.8, 1500 m : 3. 
Laskai (SZVSE) 4:43.6, megyei 
I f júsági csúcs! mágus : 6. Lan-
tos (SZEOL) 160, diszkosz: 5. 
Török (Szentesi Vizmú) 39,54. 

Monostori Tibor 

Makón tegnap, szerdán 
megkezdődött a Csongrád 
megyei Labdarúgó Szakszö-
vetség ifjúsági tornája, a 
Hazafias Népfront serlegéért. 
Ezen 5 városi, járási váloga-
tott, és versenyen kívül a 
megyei serdülő-válogatott 
vesz részt. 

Az első napi eredmények. 
Makói járás—Megyei ser-

dülő-válogatott 2:1 (0:0). Ve-
zette: Biczók. Makó: Dutkon 
(MTVSE) _ Kiss (Kiszom-
bor), B. Vigh (MTVSE), Sze-
der (MTVSE), Furák (Apát-
falva). Bódi (MTVSE), Ná-
dasdi (MTVSE), Fazekas (M. 
Spartacus), Hudák (M. Spar-
tacus), Erdélyi (Clsanádpalo-
ta), Szilvási I. (Apátfalva). 
Cserejátékos: Schmidt (M. 
Spartacus), Kovács Gy. (M-
TVSE), Rácz (MTVSE). Ser-
dülők: Janiga (Szentesi Víz-
mű) — Rummel (HÖDGÉP), 
Márta (SZEOL), Miklós 
(SZEOL), Bogdán (Sz. Dó-
zsa), Hamza (SZEOL) Szil-
vási II. (Apátfalva), Bánáthv 
(SZEOL). Németh (Sz. Dó-
zsa), Bánfi (Sz. Dózsa), Ba-
róczi (M. Spartacus). Csere: 
Márté (Sz. Vízmű), Hulmann 
(Kistelek), Czirják (SZEOL), 
Kalász (MTVSE), Jordán (Sz. 
Vízmű), Kispéter (Sz. Ken-
der), Böröcz (SZVSE). Élénk-
iramú mérkőzésen a serdü-
lők sokáig igen jól játszot-
tak. Góllövő: Bódi (53. perc), 
Szilvási I. (58. perc), illetve: 
Szilvási II. (38. perc). Két-
szer 30 percet játszottak. 

Szeged—Szegcdi járás 2:1 
(1:0). Vezette: Madarász. Sze-
ged: Merlei (SZEOL) — Széli 
(SZEOL), Almási (Dózsa), 
Komáromi, Portörő, Márton. 
Csáki (mind SZEOL). Dudás 
(Spartacus), • Szamosszegi 
(SZEOL), Hágelmann (SZE-
OL), Juhász (Dózsa). Csere: 
Krenács (SZVSE), Szabó 
(SZEOL). Szegedi járás: Nóg-
rádi (Dorozsma) — Nagy S. 
(Dorozsma), Farkas (Dorozs-
ma), Juhász (Tápé), Makai 
(Tápé), Papp (Dorozsma), 
Dávid (Ásotthalom), Török 
(Tápé), Vígh (Kistelek) Mol-

nár (Kistelek), Gyuris T. 
(Dorozsma). Csere: Szakáll 
(Tápé), Széli S. (Röszke). 
Unalmas játék, a döntetltn 
igazságosabb lett volna. Gól-
lövő: Hágelmann (10. perc), 
Szamosszegi (szabadrúgásból, 
74. perc), illetve: Molnár (50. 
perc). Kétszer 40 perces mér-
kőzés vol t 

Szentesi járás—Hódmező-
vásárhely 1:0 (1:0). Vezette: 
Kószó. Szentesi járás: Bori 
(Csongrádi SC) — Kresák 
(Vízmű), Gyovai (CSSC), Fe-
kete (Vízmű), Megyeri (Mind-
szent), Vígh (Vízmű), Tisza 
(CSSC), Papp (Mindszent), 
Magyar (Vízmű), Dora (Víz-
mű), Lakatos (CSSC). Vásár-
hely: Tóth Á. (HÓDGÉP) — 
Bíró (METRIPOND), Gábor 
(HÓDGÉP), Borbás (Texti-
les), Bozsár, Kérdő (mind-
kettő METRIPOND), Tóth 
T., Rárósi, Karácsonyi (mind 
HÖDGÉP), Sinka, Móricz 
(METRIPOND). Csere: Aranv 
(METRIPOND), Vörös (H. 
Porcelán). A nap legküzdel-
mesebb, de végig sportszerű 
találkozóján szünetig jobb 
volt a Szentes. A második 
félidőben változatos, hullám-
zó játék alakult ki. Góllövó: 
Papp (29. perc), 

A héten megkezdjük a( 
SZEOL ú j játékosainak 
bemutatását, sorrendben 
Imrit, Antalt, Heidrichct, 
Szeghalmit, Kisjuhászt, 
Verest és Magyar Tibort. 
Elsőnek a Békéscsabai 
Spartacusból igazolt Im-
ri Istvánt. 

Az NB I B-ben egy fel-
adata volt — megkeseríteni 
az ellenfél védőinek életét. 
Gólokat lőtt, szertelenül, szí-
nesen futballozott. Fenegye-
rek? Nem pontos a megha-
tározás. Inkább beszéltek és 
írtak róla. Felfigyelt rá a 
Tatabánya, végülis Békéscsa-
bán maradt. Hívta a Vasas, 
de abban az évben kizárták 
a kedvezményes átigazolás-
ból. Most érkezett el, 26 
évesen élete fő állomásához, 
a SZEOL-hoz, és az NB I-
hez. 

A 181 centi magas labda-
rúgó arcvonásai Kű Lajost 
idézik. Röviden meséli játé-
kos pályafutása állomásait. 

— Debrecenben kezdtem, 
innen 1968-ban a Szolnoki 
MTE-hez kerültem, majd két 
évvel ezelőtt a Békéscsabai 
Spartacus igazolt. A félfordu-
lós bajnokság után tíz hó-
napig Tatabányán edzettem 
és ' Békéscsabán játszottam. 
Nem sikerült megszoknom az 
ú j környezetet, ezért elhatá-
roztam, hogy Csabán mara-
dok. Az akkori szabályok is 
lehetővé tették ezt, s én él-
tem velük. 

Beszéltek, írtak róla. Sze-
geden most még csak beszél-
nek. Innen is, onnan is hall-
ja az ember; sérült, mégis le-
igazolták. Suttognak arról, 
hogy Békéscsabán is „zűrjei" 
voltak az utóbbi időben. A 
szurkoló hajlamos arra, hogy 
felnagyítson, kiforgasson vélt, 
vagy hallott értesüléseket. 
Pedig Imrinél más a való-
ság. Egyszerűen minden kü-
lönleges esemény nélkül a 

ZTE elleni mérkőzésen meg-
sérült. S hogy május óta nem 
játszott a Békéscsabai Spar-
tacusban, annak ez az egyet-
len oka. Erről így beszélt: 

— Külső porcleválásom 
volt. Négy-öt hónap szüksé-
ges ahhoz, hogy újból a pá-
lyán lehessek. Jelenleg fizi-
kotherápiás utókezelést ka-
pok, kerékpározok és gyógy-
tornára járok. 

Az átigazolási időszak előtt 
már több csapat felkereste. 
Imri azonban elhatározta, 
hogy vagy a Debreceni 
VSC-t, vagy a SZEOL-t vá-
lasztja. Végülis örülünk an-
nak, hogy Szegedre került. A 
jövőről reménykedve nyilat-
kozott: 

— NB l-es csapathoz ke-
rültem. És ez lehet egy lab-
darúgó legfőbb álma. Sze-
retnék majd jól játszani és 
rászolgálni a vezetők és szur-
kolók bizalmára. A bentma-
radás? Sikerülni fog! 

Imri István véglegesen 
Szegeden szeretne „megra-
gadni". Jól játszani és gó-
lokat lőni. Ennek nemcsak 
felesége és 4 éves kisfia 
örülne, hanem az egész vá-
ros sportszerető közönsége is. 
Reméljük, minél előbb a pá-
lyán lehet és sikerül majd 
terveit valóra váltania. 

Bagaméry László 

Crosspálya épült Szegeden 
Hosszú idő után vasárnap 

délelőtt 10 órakor isimét 
crossversenyt láthatnak a 
motorsport kedvelői Szege-
den, a Volán SC repülőtéri 
ú j pályáján. Az ország tize-
dik crosspályája ideális 
környezetben épült meg. Ez 
nemcsak azért dicséretes, 
mert a sportág képviselői 
városunkban is versenylehe-
tőséget kapnak ezután, ha-
nem azért is. mert egy 
újabb sportlétesítménnyel 
gazdagodtunk. 

A pálya születéséről, az 
ott végzett munkákról Tán-
ezos György szakosztályve-
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^álékferetn 
Kölcsey u. 6. 
Nyitva: 9 órától 21 óráig. 

„Patánk " 

eszpresszó 
Oskola u. 1. 
Nyitva: 10 órától 22 óráig. 

Cs. m. Vendéglátó Vállalat 

A z Ipari Vásár és Kiállítás Marx téri 
új pavilonjában 

a Bútorértékesítő Vállalat bemutatja 

a Székesfehérvári Bútoripari Vállalat 
új termékét, 

a SKÁLA bútorcsaládot 
A K I Á L L Í T O T T K Á R P I T O Z O T T G A R N I T Ú R Á K A Z 

A G R I A B Ú T O R G Y Á R ÉS A S Z E K S Z Á R D I B Ú T O R I P A R I V A L L A T TERMÉKET. 

A kiállított szekrényfalakra előjegyzést felveszünk. Szeged, Széchenyi tér 
15. sz. alatti LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZUNKBAN, ahol HAZAI ÉS IM-
PORT BÚTOROK NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATOK! 

xS 50 911 

zetőt, a szegedi motorosok 
korifeusát kérdeztem: 

— Saját tervezéssel, Beny-
he Istvánnal sikerül kidol-
gozni a pálya adminisztra-
tív munkáit. A Csongrád 
megyei Téglagyári Egyesüléá 
térítés nélkül biztosította 
számunkra a terepet. Saját 
erőből kezdtünk hozzá a pá-
lya építéséhez. Szakosztá-
lyunk a honvédséggel, az 
ATIVIZIG-gel, a mélyépítő 
vállalattal összefogva min-
den tanácsi és MTS-támoga-
tás nélkül fogott a munká-
hoz. A klub nem tudta vál-
lalni az anyagi terheket, így 
bázisvállalatunk, a 10. sz. 
Volán gazdasági vezetése 
biztosította a pálya építésé-
nek anyagi fedezetét, a be-
rendezések elkészítését — 
majd sorolni kezdte azok 
neveit, akik oroszlánrészt 
vállaltak a pálya építési 
munkáiból, hogy Szegeden 
újból feléledjen ez a nagy 
tömegeket érdeklő sportág. 
Így — Csádon Gyulát, a 
Csongrád megyei Téglagyári 
Egyesülés igazgatóját, Beny-
he Imrét, a Schell-kút ve-
zetőjét, a 10. sz. Volán Vál-
lalatot, a Nákics János ve-
zette Széchenyi szocialista 
brigádot, Varga József fő-

zőket, Borka Jánost, Uli De-
zsőt, Szalma Ferencet, Ta-
nács Istvánt és Horváth 
Imre intézőt. 

A Volán SC motorosszak-
osztálya ismét kitett magá-
ért. A szegedi közönség va-
sárnaptól — tehát az orszá-
gos meghívásos pályaavató 
versenytől kezdve — újból 
láthat crossversenyeket, az 
országos bajnoki futamoktól 
a nemzetközi viadalokig. 
Mert ilyen is van. Sportlé-
tesítménnyel gazdagodott 
Szeged! 

B. t . 

Szombaton: 

művezetőt, a fiatal verseny- kólók. 

SZVSE— 
Siketek 

Szombaton délután fél 6-
kor az SZVSE-stadionban az 
NB Il-es vasutascsapat a 
moszkvai játékokra készülő 
Siketek válogatottjával ját-
szik barátságos mérkőzést. A 
találkozót egységes helyárak-
kal tekinthetik meg a szúr-

S O R O K B A N 
Szegedre érkezett Kanada 

vízilabda olimpiai váloga-
tottja és tegnap a Torontál 
téri versenyuszodában sorra 
került az első mérkőzés a 
tengerentúl iak és a SZEOL 
csapata között: SZEOL— 
Kanada olimpiai válogatottja 
6:5 (1:2, 1:0, 2:2, 2:1). Ve-
zette: Károlyi dr. Góldobók: 
Vezsenyi II. (2). dr. Liptai 
(2), Rácz, Puskás, illetve C. 
Barry (3), Gauldie és Tomp-
son. A visszavágót ma 18 
órai kezdettel játsszák az 
újszegedi uszodában. 

A főiskolai labdarúgó 
Európa-bajnokságon eddig 
két mérkőzést játszottak a 
legjobb négy közé jutásért-
Románia 2:0 (1:0) arányban 
győzött a Szovjetunió, Cseh-

szlovákia pedig 2:1 (0:01 
arányban az NSZK ellen. * 

Pénzügyi nehézségek miatt 
— 2500 font sterling hiányá-
ban — Sierra Leone nem 
képviseltetheti magát a 
müncheni olimpiai játéko-
kon. 

Avery Brundage. a NOB 
elnöke hivatalos levélben 
megfenyegette Kenya olim-
piai bizottságát, hogy 
amennyiben az beleegyezik 
i kenyai kormány befolyá-

soló tevékenységébe, akkor 
az ország sportolói nem ve-
hetnek részt a müncheni 
nyári játékokon, a kenyai 
kormány ugyanis — politikai 
okokból — több helyen is 
kifogásolta az olimpiai csa-
pat összeállítását. 

\ 


