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Ha öt döntő 

MA 

SZAK— 
DbLbP SC 

Ma, p é n t e k e n megye i I. osz-
t á lyú l a b d a r u g ó - m é r k ő z é s t j á t -
s z a n a k a SZAK-pá lyan , OJszege-
d e n . a m e l y e n a SZAK el lenfe le 
a DELET SC c s a p a t a lesz. A 
ta lá lkozó d é l u t á n fél 4 ó r a k o r 
kezdőd ik , h á r o m h ó d m e z ő v á s á r -
helyi j á t ékveze tő k ö z r e m d k ö d é -
sével . A veze tőbí ró Mihály J e n ő , 
a két pa r t j e l ző B o d o r Vilmos 
és Polyák Zol tán lesz. 

Szomba ton Is sor kerf l l m e -
nyei L osz tá lyú luhdarúgó- ta lá l -
k o z ó r a S z e g e d e n : az Alsóváros i 
MA V—Móra város i Kinizsi j á t é -
kot a Szabadság tér i p á l y á n bo-
nyo l í t j ák le, dé lu tán fél 4 órá -
tól. 

Rómában félidőhöz érkez-
tek az idei atlétikai EB küz-
delmei: a 39 versenyszámból 
17-nek az érmei találtak 
gazdára, s a küzdelmek he-
vességére, valamint az erő-
viszonyok kiegyenlítődésére 
jellemző, hogy az eddigi 17 
„aranyon" tíz nemzet oszto-
zik. 

Az NDK-beli Deutsches 
Sportecho meleg hangon 
emlékezik meg a női távol-
ugrás magyar aranyérmesé-
ről, Bruzsenyák Ilonáról. 
Megemlíti, hogy többet vár-
tak Schmalfeldtől és Voelz-
ketől a 4. és 5. helyezésnél, 
ugyanakkor teljesen megér-
demeltnek nevezi a magyar 
atlétanő sikerét, s elsősor-
ban küzdőképességében jelö-
li meg ennek okát. 

* 

Az egynapos szünet után. 

a második „felvonás" kezdő 
napján, ma, pénteken öt 
döntővel folytatódik a küz-
delemsorozat, amelyek mind-
egyike tartogathat meglepe-
tést. Sőt, a 200 m-es férfi 
síkfutás már most szolgált 
szenzációval: vakbélgyulla-
dás alapos gyanúja miatt 
nem raj tolhat a szovjet „fu-
tógép", Valerij Borzov, aki 
100-on imponáló biztonság-
gal bizonyította ismét klasz-
szisát Első számú esélyessé 
lépett így eló az olasz Men-
nea. A nőknél ugyanezen a 
távon a 100 méteren mere-
ven mozgó, és megérdemelt 
vereséget szenvedett NDK-
beli Renata Stecher, és az 
öreg kontinens másik nagy 
sprinteregyénisége, a klasz-
szikus távon győztes lengyel 
Szewinsfca küzdelme lesz 
talán az egész nap legki-

emelkedőbb csemegéje. A 
nők diszkoszvetőszámának 
aranyérmét talán előre át-
adhatnák a szovjet Faina 
Melnyiknek, a férfi súlylö-
késnek és rúdugrásnak vi-
szont annál több az esélye-
se 

A nők között 200 m-en 
Szabó Ildikó, a 100 m-es 
gátfutás előfutamaiban pe-
dig az „aranyos" lány, Bru-
zsenyák Ilona próbál sze-
rencsét 

A pénteki döntők: 13.00 
rúdugrás. 16.00 női diszkosz-
vetés. 16.30 férfi súlylökés. 
18.45 200 m-es síkfutás, fér-
fi. 19.00 200 m-es síkfutás, 
nói. 

INNEN — O N N A N 
Magyar idő szerint csjü- mérkőzésen Szófiában a DL. 

törtökön reggel megérkezett namo Moszkva 1:0 (0:0)-ra 
Havannába az idei Ifjúsági győzött a bolgár válogatott 
Barátsági Versenyen részve- ellen, 
vő magyar labdarúgó-váloga. * 
tott. Az ifjúsági válogatott 
első ellenfele — vasárnap — 
Bulgária lesz. 

* 

A Dinamó Zagreb labda-
rúgócsapata barátságos mér-
kőzésen 4:3 arányban győzött 
a Real Madrid ellen. A 90 

Az UEFA kupák második 
fordulóbeli sorsolását októ-
.ber 4-én 12 órai kezdettel 
ta r t ják meg a genfi Hotel du 
Thoneban. 

* 

Az induló spanyol labda-
perc legérdekesebb eseménye rúgó-bajnokságban ismét je_ 
a Bayern Münchenből átiga-
zolt Paul Brei tne r bemutat-
kozása volt az ú j edző, Miian 
Milijanics csapatában. An-
nak ellenére, hogy a hazai 
együttes vereséget szenvedett, 
Breitner tetszést aratott j á -
tékával, egyébként hatvan-
ezer nézője volt a mérkő-
zésnek. 

Barátságos labdarúgó-

lentős számban szerepelnek 
„idegen légiósok". Miután 
felfüggesztették a külföldi 
játékosok szerződtetésének 
tilalmát, egyre másra erősí-
tenek a spanyol klubok ne-
ves, idegen sztárokkal. Kü-
lönösei! a Barcelona számít 
ú jabb sikerre „idegenjeivel", 
elsősorban a holland Cruyffa] 
és a melléje szerződtetett 
honfitársával, Neeskenssel. 

A bécsi úsió, vízilabda EB-ral 

f f Megtaláltam önmagam 
Svidró József ismét válogatott 

I f 

Áz úszók teljesítményének 
értékelése 

Edzés, utazás, verseny. 
Nyárelőtől, pontosabban má-
justól ez a monoton ismétlő-
dés teszi „változatossá" nap-
jait Svidró Józsetnek, a 
SZEOL válogatott kajakozó-
jának. Az utóbbi hetekben 
úgyszólván csak megpihenni 
tér Szegedre. Ezt a pihenést 
azonban nem szabad szó 
szerint érteni, mert neki ez 
egészen mást jelent, mint B 
többi földi halandónak. Ha 
itthon tartózkodik, már ko-
ra reggel a vizitelepen talál-
ható, ahol hajójába ülve, a 
napi edzés bevezetőjéül 20 
kilométert evez. Ehhez jön 
még a délutáni 30—40 kilo-
méter . . . 

Futószalagod követik egy-
mást a hazai és nemzetközi 
versenyek. Svidrót tehetsége, 
idei nagyszerű eredményei, 
a válogatottság kötelezik. 
Nincs megállás, lazítás, 
egyetlen napja sem telhet 
tétlenül. így nem csoda, ha 
csak többszöri telefonálga-
tás, üzenetküldés után sike-
rült elérnem a sportág idei, 
kellemes, bombameglepeté-
sét szolgáltató versenyzőjét. 

A vízitelepen azzal íogad-
tak, vízen van, de nemsoká-
ra érkeznie kell. Leballag-
tam a partra, a mólóig, ahol 
nem sokat kellett időznöm. 
A Tisza—Maros torkolata 
felől, a távolból, erőteljes 
evezőcsapásoktól hajtott ka-
jak közeledett. A mólóhoz 
érve, mintha nem is húsz 
kilométert evezett volna, 
frissen ugrott partra Svidró 
József. Miután renube lette 
kajakját , a h'ajótároló elé. a 
hatalmas nyárfa árnyékába 
telepedtünk. 

Nehezén ered belőle a szó, 
valósággal csalogatni keli 
rövid, púrszavas monda'ai t 
Ahogy telnek-múlnak a per-
cek, egyre jobban megértem 
zárkózottságát. egyre telje-
sebb lesz a róla alkotott kép. 
1969-ben részt vett az i f jú -
sági Európa-bajnokságon, 
majd meghívták a felnőtt 
valogalottkeretbe. 1970 bén, 
a világbainokságon, a ka jak 
egyesek 500 méteres ver-
senyében a 4. helyet szerezte 
meg, a 4x500-as váltó tag-
jaként pedig felállhatott a 
dobogó harmadik fokára. Ez-
után kétségekkel, önmarcan-
golással, bizonytalansággal 
teli három év következett. 
1971-ben, egy héttel a vi-
l á tba jnoksaf ra indulás előtt, 
vírusos tüdőgyulladást ka-
r>ott. A következő év ,.iába-
Ho-ással" tett, nem jöttek a 
várt eredmények. Tamperé-
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be ugyan tartalékként utaz-
hatott, de ez nem elégítette | 
ki. A komoly tehetségként vidékbajnokságon 
elkönyvelt, nagy reményekre egyéb versenyeken 
jogosító i f jú kajakos seho-
gyan sem akar t magára ta-
lálni; többen is „letörölték" 
nevét a menők listájáról. 
Azzal a gondolattal foglal-
kozott — abbahagyja! 

— A sporthoz való teljes, 
testi-Jelki visszatérésemet, 
megújhodásomat, 
kerülésemnek, 
Imrének köszönhetem — 
mondja megcsillanó szem-
mel a halk szavú, csöndes, 
24 éves szőke fiú. — Mind 
szakmailag, mind emberileg 
olyan környezetbe kerültem, 
amelyek segítettek megtalál-
ni régi önmagamat. 

Visszatérése, régi énjének 
megtalálása remek eredmé-
nyekkel kamatozott. A leg-
nagyobb meglepetést, a nem-
régen lebonyolított magyar 
bajnokságon okozta a sport-
ág szakembereinek, hívei-
nek: a ka jak egyesek 500 
mi teres döntőjében, a világ-
klasszist képviselő szegedi 
Csapó Géza mögött biztosan 
végzett a második helyen. 
Az idegtépő döptő után alig 
egy órával, a kajak kettesek 
500 méteres viadalában. Csa-
póval maguk mögé utasítot-
ták a világbajnoki ezüstér-

mes Deme, Rátkai párost. E 
nagyszerű sikerek mellett a 

az 
elért 

eredményei bizonyítják, 
Svidró József — aki „mel-
lesleg" a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola másod-
éves hallgatója — a régi! S 
ehhez csak gratulálni lehet! 

— Örömmel tölt el, hogy 
ismét válogatott lettem, hogy 

Szegedre ismét felfigyeltek rám, s a 
Kemecsey 4x500 méteres váltó tagja-

ként én is indulhatok a me-
xikói világbajnokságon. Ez 
az a szám, amelyben a ma-
gyar váltó könnyen első, de 
harmadik is lehet. A pilla-
natnyi idegállapoton, a for-
mán, a pszichés hatásokon 
nagyon sok múlik. Ebben a 
számban a szovjetek nagyon 
jók. Érzésem szerint a má-
sodik helyre mindenképpen 
jók leszünk. 

Addig viszont sok, kemény 
munkával töltendő nap vár 
rá és társaira. A hét végén 
például ismét egy nemzet-
közi versenyen, Branden-
burgban kell helytállnia. 
Egy hét múlva pedig Duna-
varsány, az edzőtábor követ-
kezik, majd szeptember vé-
gén kelnek útra Mexikóba, 
ahonnan reméljük, érmesen 
tér haza. 

Gyürk»- Ernő 

Saja és Bozsogi első 

i 
Minősééi 

vágócsirke 
dvezményes áron 

kapható 
37,— Ft/ke. 
G t d o n á L 

B szaki krt. US. 

Békésen nemzetközi Fel-
szabadulási Kupa ökölvívó-
versenyt rendeztek, 19 egye-
sület, 190 indulójával. Ezen a 
Szegedi Dózsa tíz fóvel vett 
részt, s közülük öten értek 
el dobogós helyezést. A ser-
dülök között Bozsogi István 
kisvaltósulyban első helye-
zést ért el, Gerebec József 
nagyvaltósúlyban második, 
valamint Dékány István fél-
nehézsúlyban harmadik lett. 
Az ifjúsági, nehézsúlyú Saja 
Sándoq, a győzelmi dobogó 

legfelső fokára került, mi-
után a döntőben román el-
lenfelét pontozással győzte le. 
A felnőttek közül Kazi Antal 
(középsúly) második helye-
zést ért el. A pontverseny-
ben a Szegedi Dózsa ötödik 
heiyen végzett. 

Dunaújvárosban serdülők 
és ifjúságiak részére bonyo-
lítottak le országos versenyt, 
8 ott a Dózsából Botos Mi-
hály az ifjúsági légsúlyban 
második lett. 

A sportban megállíthatat-
lan a fejlődés. Évtizedek óta 
cikkeznek edzők, tudósok, 
újságírók, arról, hogy való-
jában hol is a teljesítő ké-
pesség határa, s egyáltalán 
létezik-e ilyen? Jónevű el-
méleti szakemberek jelölik 
ki az elérhetetlennek tűnő 
Időeredményeket, s azután 
jönnek a versenyzők és min-
den elképzelést a porba t i-
pornak, olyan világcsúcsokat 
érnek el, amilyenekről ré-
gen még álmodni sem lehe-
tett. 

A történet tulajdonképpen 
már négy éve kezdődött, 
amikor is Barcelonában az 
NDK-beli úszók sikert si-
kerre halmoztak, és meg-
kezdték a felzárkózást az ad-
dig egyeduralkodónak szá-
mító Amerikai Egyesült Ál-
lamok mellé. Akkor még 
mindenki arról beszélt, hogy 
könnyű egy-két úszóval jól 
szerepelni, majd meglátjuk a 
továbbiakban — nyilatkoz-
ták a bennfentesek. Nos, a 
müncheni olimpia ismét a 
tengerentúliak fölényét hoz-
ta. Ára 1973-ban a belgrádi 

. VB-n, azután ugyancsak 
minden kételyt eloszlattak az 
NDK-sok; ragyogóan szere-
peltek. S senki nem lepődött 
meg most már azon, hogy 
Bécsben ismét ők voltak az 
úszóversenyek főszereplői. 
Röviden az úszásról. Az 
Európa-bajnokságon elért 17 
világ, és 23 Európa-csúcs azt 
hiszem mindennél többet 
mond. Szinte hihetetlen ma-
gas szinten zajlottak az úszó-
számok. Ismét fel tűnt két 
eddig ismeretlennek mond-
ható tehetség, az NDK-ból. 
Ki hitte volna, hogy Karla 
Linké (a 200 méteres mell-
úszás győztese) és Ulrike 
Tauber (a kitűnő vegyes-
úszó Európa-bajnok), ilyen 
fantasztikusnak mondható 
világcsúcsokat ér majd el. 
Persze nem lehet szó nélkül 
elmenni Kornélia Ender 57 
másodpercen belüli 100 mé-
teres gyorsúszó világcsúcsa 
mellett sem. S akkor tessék 
csak a hátúszó Richterre és 
a többi NDK-s kislányra 
gondolni. Azt hiszem itt a 
kislány szó mellett meg kell 
állni egy pillanatra, hiszen 
ezek a jól megtermett kislá-
nyok közel sem kicsik. Ha-
talmas izommennyiség van 
raj tuk, s kifejezetten fér-
fias testalkatúak. De más-
milyen testfelépítéssel nem 
is lehetne ilyen férfias idő-
ket elérni. 

S most essék szó az ere-
sebb nem képviselőiről is. 
Szerintem a férfi úszószá-
mok legszimpatikusabb ver-
senyzője továbbra is Roland 
Matthes volt, aki viszont jó-
val nehezebben biztosította 
ezúttal aranyérmét, mint va-
laha. Am az igazsághoz tar-
tozik, hogy edzőnője súlyos 
beteg Cneru is volt ott az 
EB-n!) s ez világhírű tanít-

ványának ugyancsak meg-
zavarta felkészülését. Szá-
munkra kedvező, hogy a 
legreálisabb trónkövetelőnek 
ebben az úszásnemben Ver-
rasztó Zoltán tűnik. S nem 
is volt elképzelhetetlen, hogy 
ez a kis vézna fiú legyőzze 
az addig 1967 óta veretlen 
úszókirályt (azóta Matthes 
az amerikai Concordban az 
USA—NDK űszóviadalon vá-
ratlan vereséget szenvedett 
az amerikai Nabertől.) 

Talán a sors kegyetlensé-
ge — vagy Matthes határ ta-
lan szerénységének köszön-
hető —, hogy a kimondottan 
gyengébb eredményeket el-
érő és mindössze egy évig 
veretlen Mark Spitzet kiál-
tották ki minden idők leg-
jobb úszójának a müncheni 
olimpia után, nem pedig az 
arra jogosultat. De hát ez 
mit sem változtat a tényeken 
és semmit nem von le Ro-
land eredményeinek értéké-
ből 

Bocsássák meg, hogy csak 
ezután térek rá Hargitay 
András, és a magyar külö-
nítmény szerepének értékelé-
sére. Ügy érzem, hogy a ma-
gyar úszósport vizsgálatánál 
nem szabad kijelenteni, hogy 
megint egyszemélyes a csa-
pat, csupán egyetlen úszó • 

biztos pontszerző. Ezért a 
megállapításért, lehet hagy 
meg is haragudna az újság-
íróra az újdonsült világ-
csúcstartó. Ugyanis társai 
nyilatkozták — eredményei 
mellett mindenképpen dicsé-
retet érdemel az, ahogyan 
„kollegáit" segíti. Sós Csa-
báék mesélték, hogy Hargi-
tay András minden edzésen 
példamutatóan tréningezik, 
segíti a többieket, és min-
dent megtesz azért, hogy ne 
csak ö, hanem a kollektíva 
szerepeljen jól S a sportis-
kolások mindegyike kitűnő 
szerepléssel hívta fel rangú-
ra a figyelmek A KSI-s 
úszók az Európa-bajnoksá-
gon valamennyien megúsz-
ták legjobb idejüket, döntő-
be kerültek, sőt többen a 
dobogóra is fclállhattak. 
Széchy Tamás, a mester iga-
zán jól felkészítette tanítvá-
nyait a kontinens-találkozó-
ra, példát mutatott minden 
magyar úszóedzőnek. Nem 
szégyen tanulni tőle. 

Hargitay András pedig esé-
lyesként raj tolhat majd 1975-
ben Calíban, a VB-n és 
1976-ban a montreáli olim-
pián, 

Rískö Géza 

Következik: 
Pólóban Ismét 
Magyarország 

Gépjármű-
üzemeltetők ! 

Megi 
Magas napi áron, használaton kívüli, kiselejte-
zett, forgalomból kivont 

— ZIL 130-as típuscsaládhoz tartozó teher-
gépkocsikat, 

— ilyen tehergépkocsik elfekvő fődarabjait, 
kis fődarabjait (hiányos állapotban is), 

— személygépkocsikat (bontásra), 
— IFA W-^50-es tehergépkocsikat 
— pótkocsikat. 

Eladunk 
Személy- és tehergépkocsi fődarabokat, kis 
fődarabokat, lemez- és egyéb szerelvényeket. 

lfűllaliuk 
ZIL 130-as típuscsaládhoz tartozó tehergép-
kocsik bizományi értékesítését 

AFIT XIIL SZ. 
AUTÓJAVÍTÓ VÁLLALAT 

Vállalkozási és Kereskedelmi 
Osztálya, 

4003. Debrecen . Pf . 27. 
Balmazújvarosi út 14. 

Telefon: 11-014, 14-124. 
Telex: 0 722 267. 


