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Uszó VB 

Yerrasztó bronzérmes 

Felvételi 
a sport-
iskolába 

Verrasztó Zoltán bronz-
érme, Nagy Sándor 5., Ver-
mes Albán 6. és Wladár 
Sándor 7. helye — a ma-
gyar úszók szerda délutáni 
nyugat-berlini úszó-világbaj-
noki mérlege. Az eredmé-
nyek, illetve helyezések 
megfeleltek a várakozásnak, 
s ezzel a csapat tovább ja-
vított eddigi VB-szereplésén. 

4:47,52 p. 3. Petra Schneider 
(NDK) 4:48,56 p. 

200 méteres férfi hátúszás-
ban világbajnok: Jesse Vas-
sallo (USA) 2:02 16 p. 2. 
Gary Hurring (Űj-Zéland) 
2:03,71 p. 3. Verrasztó Zol-
tán 2:03 90 p. . . . 7 . Wladár 
Sándor 2:07.32 p. 

A 200 méteres férfi mell-
úszásban világbajnok: Nick 

előtt zajlott le, s tovább tar-
tott az amerikalak fesztivál-
ja. Csak a 400 m-es gyors-
úszásban a szovjet Szalnyi-

« E-..*/-.. .ÍR M.SAW kov tudott Európának első-

- A £ S P v S séget szerezni, az NDK 
Janak labdarugó-szakosztálya ^ változatlanul 
felvételi vizsgát rendez azok- a r a n y é r e m n é l k ü l i e k . A vi-
M l [ ? f M - S & Z S , S lágbajnokság éremtáblázatán 
as szuletésu fiataloknak, akik a z E g y e s ü l t Ál lamok nagy 

kedvet éreznek a sportághoz, fölénnyel vezet, Magyaror-

A toborzót ma, csütörtökön szág viszont két bronzérmé-

10 órakor rendezik a klubTl-

Az újabb hat szám döntője Nevid (USA) 2:18,37 p. 2. 
ismét több mint , 8000 néző Arszen MOkarjov (Szovjet-

unió) 2:18,42 p. 3. Walter 

Kusch (NSZK) 2:20,16 p. 
. . . 6. Vermes Albán 2:20,76 p. 

100 m női pillangóúszás-
ban világbajnok: Mary Pen-
nington (USA) 1:00,20 p. 2. 
Andrea Pollack (NDK) 
1:00,26 p. 3. Wendy Quirt 
(Kanada) 1:01,82 p. 

200 m férfi pillangóúszás-
ban világbajnok: Michae! 
Bruner (USA) 1:59 38 p. 2. 
Steven Gregg (USA) 1:59,80 
p. 3. Roger Pyttel (NDK) 
2:01,33 p. 

Öttusa VB 

Lednyev és a lengyel 
csapat győzelme 

Nem 

sza-parti stadionjában. A je-

lentkezők sportfelszerelést vi-

gyenek magukkal 

Futó-
kocogó nap 

Iágbajnok: Vlagyimir Szal-
nyikov (Szovjetunió) 3:51,94 
p„ Európa-csúcs. 2. Jeff 
Float (USA) 3:53,42 p. 3. 
Wi l l iam Forrester (USA) 
3:53,97 p. 4. Szergej Ruszin 

A városi sportfelügyelőség (Szovjetunió) 3:55,46 p. 
augusztus 25-én, pénteken fél Nagy Sándor 3:56,29 p., or-
8 érai kezdettel futó-kocogó szágos csúcs, 
napot repdez a körtöltés Tar- 400 m nőt vegyesúszásban, 
Ján 100-as épületek mögötti világbajnok: Tracy Caulkins 
szakaszán. Mindenkit szere- (USA) 4:40,83 p., világcsúcs, 
tettel vár a rendezőség. 2. Ulrike Tauber (NDK) 

sikerült a „huszár- vaglásban már minden re-
vei felzárkózott a hetedik vágás", a magyar csapat a ményét elvesztette, így isde-
helyre. terepfutásban, a jönköpingl rekasan küzdött, már az is 

A szerda esti döntők a öttusa-világbajnokság 'utolsó nagy dolog, hogy a 20. hely-
400 m-es férfi gyorsúszással számában nemhogy a dobo- re „feltornászta" magát. Di-
kezdődtek, amelyben szov- góra nem tudott feljutni, ha- cséretes a csapatnak a vívás-
jet győzelem született. nem még az úszás után el- ban és a lövészetben nyúj-

400 m férfi gyorsúszás, vi- foglalt negyedik helyét sem tott teljesítménye, annál ke-

volt képes megtartani. vesebb jót lehet elmondani 
A magyar csapat tehát a az úszásról és a futásról, a 

várakozástól elmaradt, a csapat fizikai állapotáról, 
szép hagyományokat nem Világbajnok: Pavel Led-
tudta ápolni, leszorult a do- nyev (Szovjetunió) 5498 
bogóról. Az egyetlen öröm- pont 2. Janu Peciak (Len-

5. teli dolog, hogy kétévi kiha- gyelország) 5446. 3. Neil Gle-
gyás után végre Sasics sze- nesk (USA) 5430. 4. Masala 
mélyében most újra akadt (Olaszország) 5412. 5. Kühn 
egy olyan versenyző, aki a (NSZK) 5364. 6. Sasics 5338. 
legjobb hat közé tudott ke- . . .13 . Horváth László 5264. 
rülni. Horváth, af csapat ve- . . . 20. Szombathelyi Tamás 
teránja, mindent beleadott, 5089. 
de harmadik világbajnoki Csapat világbajnok: Len-
szereplése így sem olyan gyelország 16 053 pon t 2. 
eredménnyel záru l t amire ő, NSZK 15 936 pont 3. Szov-
s a magyar közvélemény szá- jetunió 15 852 pont, s 5. Ma-
mí to t t Szombathelyi a lo- gyarország 15 692 pon t 

„Turistaerőd" 
a Dunánál 

Találkozzunk 
Vetyeháton! 

A KISZ Szeged városi bi- nyesek az olimpiára akció 

Atlétika 

SZEOL AK-sikerek 
zottsága, az Express Ifjúsági 
és Diákutazási Iroda és a 
Csongrád megyei természet-
barát szövetség az Edzett if-
júságért mozgalom keretében 
augusztus 27-én, vasárnap 
sportnapot rendez Vetyehá-
ton. A sportnap műsora: 10 
—13 óráig természetjáró 
akadályverseny, 14—16 óráig 
játékos sportversenyek. (Ne-
vezés a helyszínen.) 17 óra-
kor eredményhirdetés. 

A program részeként ren-

dezik meg az Aranyjelvé-

Birkózó VB 

megyei próbáját kerékpár, 
vízitúra és futás sportágak-
ban. A kerékpáros próba 
résztvevői augusztus 27-én, 
vasárnap reggel 6 órákor 
vágnak neki a távnak a kör-
töltés 101. épületétől. Ugyan-
ebben az időpontban az if-
júsági vízitelepről rajtolnak 
a vízitúra versenyződ. A 
férfifutók a vetyeháti em-
lékműtől indulnak reggel 9 
órakor, míg a nők 8 órákor 
rajtolnak a Tisza—Maros 
töltés találkozásánál levő 
rajtvonaltól. 

éremközeiben 
Mexikóvárosban, a 18. kö-

töttfogású birkózó-világbaj-
nokságon egyedül az idei 
Európa-bajnok Kocsis Fe-
renc (74 kg) ál l ja a sarat 

Az 52 kg 4. fordulójában 
Rácz pontozással jutott túl 
a nyugatnémet Krausson. A 
kategóriában Ginga, Rácz, 
Krauss, az olasz Caltabiano, 
Blagidze és a görög Holidisz 
küzdött a jó helyezésekért, 
érmekért Rácz Lajos az 5. 
fordulóban a román Ginga-
tól pontozással kikapott, így 

elszálltak az érmes remé-
nyek. 5. lett. 

A 74 kg 3. fordulója vi-
szonylag könnyebb feladatot 
hozott az idei Európa-baj-
nok Kocsisnak. A kubai 
Bardanon jutott túl lelépte-
téses győzelmével. A 4. for-
dulóban a Ganz-MAVAG 
birkózója ú jabb parádés 
győzelmet aratott a roppant 
erős finn Huhtala ellen. Ez-
úttal is az 6 leléptetéses győ-
zelmét hirdették ki, így négy 
forduló után még nincs hi-
hapontja Kocsisnak. Ciobo-
taru, Nyiftullajev és az 
amerikai Matthews van még 
versenyben. 

A 68 kg-ban Gaál Károly 

• 4. fordulóban leléptetéssel 

kikaoott a szovjet Aliév tői 

és kiesett A 90 kg-os Hege-
dűs Csaba hasonló módon 
maradt alul a 3. fordulóban 
a román Dicuval szemben, 
és 6 is búcsúzni kénysze-
rült. 

A 100 kg-os Farkas József 
a 2. fordulóban kétvállal ver-
te a nyugatnémet Hüttert, 
majd leléptetéssel maradt 
alul az olimpiai, világ- és 
Európa-bajnoki Balbosinnal 
szemben. Befejezte a világ-
bajnokságot ó is — helye-
zetlenül —, csakúgy, min t a 
nehézsúlyú Rovnyai János. 
Az MTK-VM egykori Euró-
pa-bajnoka az első forduló-
ban kikapott leléptetéssel a 
román Codreanutól, azután 
hiába próbált meg mindent 
a jugoszláv Ilics ellen, a bí-
rók úgy látták, hogy egyikő-
jük sem akar akciót követ-
kezett a kettős leléptetés. 
Ezzel Rovnyai hibapontjai-
nak száma 8-ra emelkedett 
— kiesett 

A 62 kg világbajnokáról, 
Réczi Lászlóról, a magyar 
csapat szálláshelyéről jelen-
tették, hogy miután a má-
sodik fordulóban legyőzte a 
svájci Meyert, sérülésre pa-
naszkodott, és a címvédő 
kénytelen volt visszalépni a 
további küzdelmektől. 

A napokban rendezték 
meg Budapesten a 15—16 
éves serdülő A kategóriájú 
fiatalok országos atlétikai 
összetett bajnokságát oly 
nagy tömegek részvételével, 
hogy az első napi versenyek 
erőltetett iramban csak be-
sötétedéskor fejeződtek be. 
A gondosan felkészített 
SZEOL AK-atléták nagy si-
kereket értek el, hisz Fekete 
Gábor személyében arany-
jelvényes teljesítménnyel 
országos bajnokságot nyer-
tek, de Somodi László és 
Csonka László is aranyjelvé-
nyes eredménnyel rukkol-
tak ki. Hármas csapatuk 
ezeken kívül, min t harmadik 
helyezett aranyjelvényes át-
lagon felüli eredménnyel ke-
rült dobogóra. Eredmények: 

Fiúk. Nyolcpróba (1962. 
évf.): 8. Somodi 4755 (100 
m : 11.2, súly: 1106, távol: 
631, 300 m : 36.3. 110 m gát: 
16.9, magas: 165, gerely: 
4444, 1000 m : 3:53.5), Csonka 
4526 (11.5, 1071, 601, 38.6, 
15.6, 184. 3382, 3:00.2), Kár-
páti 3982 (12.2, 1208, 537, 
39.5, 17.4, 165, 3758, 3:04.6). 

Csapatban: 3. SZEOL 13 263 
(Somodi, Csonka, Kárpáti). 
Ötpróba (1963. évf.): L Fe-
kete Gábor (SZEOL — ed-
zője: Kovács Ká lmán) 2963 
(110 m gát: 16.1, súly: 10,70, 
távol: 626, magas: 181, 1000 
m : 2:46.4). 

* 
Az elmúlt héten Fóris 

László (SZEOL) az 1972. évi 
olimpia városában, Mün-
chenben vett részt a 21 éves 
és ennél fiatalabb atléták 
részére kiírt nemzetközi 
verseinyen. és ott a 400 m-es 
síkfutásban 48.48 mp-es jó 
idővel a második helyen 
végzett. 

* 
A hét végén Szolnokon a 

bolgár utánpótlás-válogatott 
ellen mérkőztünk, ahol a 
400 m-es síkfutáshan Fóris 
László képviselte színeinket, 
és ott, min t második helye-
zett 49.7 mp-es eredményt 
ért el. Ezenkívül tagja volt 
a 3:17.5 mp-cel győztes ma-
gyar 4x400 m-es váltónak. A 
viadalt a magyarok nyerték. 
A férfiak 124:98, a nők 
82:52 pontarányban. M. T. 

* MINDENFELŐL 
ALKOTMÁNY KUPA 

ASZTALITENISZ-
VERSENY 

Szolnokon rendezték meg 
az Alkotmány Kupa elneve-
zésű országos I I . osztályú 
asztalitenisz-versenyt, ame-
lyen a DÉLÉP SC sportolói 
is részt vettek. Eredmé-
nyek. Férfi egyéni: . . . 2. 
Nagy T. (DÉLÉP SC). Férfi 
páros: 1. Rózsa—lakatos 
(DÉLEP SC, Csepel SC). Fér-
fi ifjúsági: . . . 3. Kárpát i (DÉ-
LÉP SC). 

NEMZETKÖZI 
KÉZILABDA-MÉRKŐZÉS 

A Volán Kupán is szerep-
lő Kanada junior válogatott-
ja hétfőn délután barátságos 
kézilabda-mérkőzést játszott 
a DÉLÉP SC csapatával. 
Eredmény: Kanada junior 
válogatott—DÉLÉP SC 30-27 
(16-16). 

TARÓCZY BOSTONBAN 
Taróczy Balázs, a Vasas 

éljátékosa Bostonban, az 
amerikai hivatásos teniszezők 
bajnokságán folytatja tenge-
rentúli szereplését. Eddig há-
rom versenyén várakozáson 
felül megállta helyét, 12 ver-
seny után 244-re növelte 
pontjai számát, s ezzel a 
Grand Prix pontversenyben 
a 30—35. hely körül áll. 

LUQUE EURÓPÁBAN 
Jacinto Luque, a világbaj-

nok argentin labdarúgó-válo-
gatott középcsatára Olaszor-
szágban, a River Plate együt-
tesében lépett pályára. Az 
argentin klubcsapat vendég-
szereplésére 30 ezer néző 
volt kíváncsi Perugiában. Az 
első gól nélküli félidő után 
a vendégek biztosan győztek. 
Eredmény: River Plate—Pe-
rugia 2-0 (0-0). Góllövő: 
Luque, Saporitti. 

Befejeződött a dunafö'd-
várí vár és közvetlen kör-
nyéke helyreállításának má-
sodik üteme. A két évvel 
ezelőtt átadott és helytörté-
neti múzeumnak berendezett 
„Óregtorony" szomszédságá-
ban, mállott régi ház helyén, 
korhű stílusú, emele'es vár-
vendéglő épült, az Országos 
Műemléki Felügyelőség ter-
vezése alapján. Ezzel szinte 
az ország szívében, pihente-
tő és megtekintésre érdemes 
ú j állomással bővült a nap-
jainkban is forgalmas dunai 
átkelőhely. 

A Duna jobb partján 
emelkedő meredek löszdom-
bon római őrtorony állott 
hajdanában a krónikások 
szerint. Ennek helyén jóval 
később — feltehetőleg az 
1510-es években — kulcs-
fontosságú várat építettek a 
dunai átkelőhely védelmére. 
Ezt a török hódoltság idején 
alaposan megerősítették. 
Mint Evlia Cselebi, a neves 
török világutazó leírta: a fo-
lyó partján, igen magas he-
gyen fekvő, nagyon szép és 
erős vár, aminél nagyobb 
palánka nincs a Duna men-
tén. Benn a várban egy 
deszkazsindelyes ház és egy 
templomból átalakított Szu-
lejmán khán dzsámi van. 
Ezzel összefüggőleg az ég 
csúcsáig emelkedő négyszög-
letes, erős építkezésű, szép 
torony van, ahonnan az ösz-
szes síkságok és víztócsák 
partjai háromnapi járófö'd-
nyire meglátszanak — kö-
zölte a némileg túlzó stílu-
sú, ennek ellenére kitűnő 
török krónikás. 

A Duna partján őrt á l ló 

magas várnak fontos szere-

pe volt a Rákóczi-szabad-

ságharc dunántúl i hadműve-

leteiben is. Hol Vak Boty-

tyán kurucai foglalták el, 

hol a császári labancok bir-

tokolták. A múl t század el-

ső felében börtönnek ls fel-

használták a vártornyot, 

amely az 1858-i tűzvészben 
leégett több száz nádtetős 
házzal együtt k igyul ladt 
Rendbehozása után csonka 
tetejűre építették, s ez az 
alakja nagyjából mostani 
restaurálása után is megma-
radt. 

Az erődítményt eredetileg 
öt toronnyal építették, kö-
zülük a legerősebb őrtorony 
volt a mai elődje. Volta-
képpen az elnevezés is eb-
ből ered: „Öregtorony", hív-
ják azonban „Töröktorony"-
nak is, de ezt helytelenítik 
a dunaföldvári patrióták. 
Azzal érvelnek ugyanis, 
hogy nem a törökök építet-
ték, jóllehet, 150 éven át 
Al lah igazhitű harcosai ural-
ták. 

Ma a pihenés és a műve-
lődés szolgálatában ál l a 
kétemeletes, mintegy húsz 
méter magas vártorony. Kü-
lönleges régészeti leleteivel, a 
régi magyar és török had-
viselés tárgyi és képes em-
lékeivel, korabeli fegyver-
gyűjteményével sok látniva-
lót kínál a világ megannyi 
tájáról látogatóba érkező 
turistáknak. Európában pá-
ratlan ritkaságnak számíta-
nak a várbörtön freskót A 
primitívségében is szuggesz-
tív, színes falfestmény-kom-
pozíciót egy hajdani rab 
festette unalmában. Egy 
akasztott betyárt ábrázol, 
két oldalán hosszú farkú, 
fekete ördögökkel. Ezenkívül 
tüzelő ágyúkat és lovas hon-
védeket is megörökített, fa-
levél- és virágdíszítéssel. A 
szomszédos cellában két, 
tölgyfagatyás paraszt falba 
karcolt figurája látható. 

A kilátóerkélyes vártorony 

tetején panoráma eszpresszós 

pezsgőbárt is berendeztek. S 

ha elfárad és megéhezik a 

turista, a csigalépcsőn az 

elmúlt évszázadok hangula-

tát idéző várvendéglőbe U 

leballaghat. 

Ballabás László 

Erőműexport 
Az Össz-szövetségi „Tech-

nopromexport" Egyesülés fő 

feladata a külföldön épülő 

energetikai objektumok mű-

szaki segítése. 

Az egyesülés közreműkö-

désével Európa Ázsia és La^ 

ti n-Amerika 30 országában 

több mint 210 — 38 mill ió ki-

lowatt összteljesítményű — 

energetikai objektum épült 

fel vagy épül jelenleg is. 

Számítógépek Bulgáriából 
Tíz évvel ezelőtt a szófiai 

számítógépgyárban elkészült 
az első ZIT 151 típusú 
komputer. Azóta az egy fó-
ré jutó számítógépgyártást 
tekintve az ország a világ 
élvonalába került. Fejlődésé-
ben meghatározó szerepet 
játszott a szocialista orszá-
gok számítógépgyártásának 
koordinált fejlesztéséről szó-
ló egyezmény, melyet a 
KGST-tagországok 1969-ben 
írtak alá Bukarestben. 

A bolgár gyártmányok 

maradéktalanul megfelelnek 

a korszerűség igen fontos 

követelményének. A legfon-

tosabb termék. melynek 

gyártására Bulgária a 

KGST keretében szakoso-

dott, az ESZ 1020-as (R—20) 

számitógép volt, melyét ta-

valyelőtt a továbbfejlesz-

tett ESZ 1022-es (R—22) tí-

pus váltott fel. Ez utóbbi al-

kalmazható tudományos in-

tézetekben, tervezőirodák-

ban és termelőválla'atoknál 

egyaránt. Felépítésénél fog-

va viszonylag könnyen át-

alakítható a konkrét fel-

adatnak megfelelően, így ki-

egészítő berendezések be-

kapcsolásával a rendszer 
termelékenysége fokozható. 
Terminálok és adattovábbíy 
tó berendezések beiktatásá-
val a számitógép a távadat-
feldolgozásban is alkalmaz-
ható. Ennek alapján hozták 
létre az ESZTEL távadatfel-
dolgozási rendszert. 

A számítástechnika roha-
mos fejlődését figyelembe 
véve a bolgár és a szovjet 
szakemberek közös munká-
val létrehozták a tökéletesí-
tett ESZ 1035-ös (R—35) 
változatot, melyet idén kez-
denek gyártani. 

A bolgár ipar több válto-

zatban gyártja az utóbbi 

időben egyre népszerűbb 

zsebszámológépeket. A szó-

fiai ELKA gyár termékei 

méltán keresettek a világ 

számos országában. 

Az évi termelésnövekedés 

minden más iparágét felül-

múl ja : a mostani, VI I . öt-

éves tervben eléri a 60 szá-

zalékot. ö t év alatt kétsze-

resére nó a számítógépgyár-

tás, és hasontó ütemben fej-

lődik a hírközlő berendezé-

sek és félvezetők gyártása 

is. (BUDAPRESS—SOFIA-

PRESS) 

v 


