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Szegedi motorosok 
sikere Nyíregyházán 

Borg 
negyedszer 

Nagy várakozás előzte 
ir.eg szombaton délután a 
wimbledoni nemzetközi te-
niszverseny újabb döntőjét, a 
férfifinálét. 

Borg beváltotta a hozzá-
fűzött , reményeket, óriási 
küzdelemben győzött, és ez-
zel ő lett a világon az első 
teniszező, aki egymás után 
negyedszer tudott nyerni a 
nem hivatalos világbajnoksá-
gon. 

BjCrn Borg (svéd)— 
Roscoe Tanner (amerikai) 

6:7, 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 

A Borgtól elszenvedett ve-
reség után botrányos módon 
távozott Jimmy Connors 
amerikai teniszező Wimble-
donból a teniszverseny szín-
helyéről. Egy élelmes ame-
rikai újságíró stopperrel 
mérte az Időt: a svéd szu-
perteniszezőtől az elődöntő-
ben elszenvedett fiaskó után 
Connors — édesanyja és 
barátai társaságában — nem 
több, mint négy perc alatt 
elhagyta a tenisz Mekkáját. 

Persze, a tollforgatók és 
fotósok ezt a nagy rohanást 
nem akarták megörökítetle-
nül hagyni, egészen a re-
pülőtérig „üldözték" Con-
nors-t Ott azután majdnem 
tettlegességre került sor, 
mert a repülőtéri bejáratnál 
az amerikai teniszező egy 
fotóst félrelökött az útból, 
és azzal fenyegette, hogy 
leüti. Később, a mozgólép-
csőn Connors barátja egy 
újságírót taszigált meg, kö-
zölte vele, hogy a mozgó-
lépcső tele van. 6 ha ezt nem 
veszi észre, lelöki a tudósí-
tót a lépcső aknájába. . . A 
londoni Heathrow-repülőté-
ren az UPI tudósítójának 
„nyilatkozott": 

— Mire kíváncsi? Arra, 
hogy ki nyer Wimbledon-
ban? Nem érdekel! Maguk 
amúgy is jobban Ismernek 
mindent, még meg sem kez-
dődik valami, már tudják a 
végét. És ne kérdezze a jö-
vőmet, mert semmi köze 
hozzá . . . 

így azután érthető, hogy 
a londoni lapok most Con-
nors kemény búcsújával 
vannak elfoglalva, bőven 
ecsetelve a tengerentúli 
sportoló közönséges viselke-
dését. így például a mérsé-
kelt hangú Daily Telegraph 
is kikelt magából, „dicstelen 
istenhozzádnak" nevezte 
Connors elutazását. 

Davis Kupa 
A jövő évi küzdelem már 

az idén augusztusban meg-
kezdődik és szeptemberben 
újabb selejtezőkre kerül sor. 
A benevezett 30 ország te-
niszcsapata közül azonban 12 
majd csak jövőre kapcsoló-
dik be. A sorsolás második 
felét szeptember 16., az euró-
pai zóna döntője után ké-
szítik el. Üjítást jelent, hogy 
csak a két csoport döntőjé-
be jutott két-két csapat kezd 
később — júliusban. így a 
jövő heti olasz—magyar mér-
kőzés vesztese már január-
ban. februárban pályára lép 
és utána március közepén, 
maid június 9. és 15. között 
is játszik. A döntőt 1980-ban 
korábban, július közepén le-
játsszák! 

Nyíregyházán rendezték 
meg az országos I. o. csapat-
bajnoki salakmotorverseny 
VIII. fordulóját, ahol a ven-
dégcsapat nagyarányú győ-
zelmet aratott. 

Szegedi Volán, Békési Vo-
lán—Nyíregyházi, Szolnoki 
Volán 53:24. 

Vendégcsapat: Fogas (11), 
Farkas G. (9), Zombori (6), 
Darázs (0), Farkas F. (14), 
Rusz (10). Szilágyi (3). 

Hazai csapat: Balogh (5), 
Horogh (3), Madura (4), Mi-
kó (4), Bartha (1), Urbán (3), 
Reszegi (4). 

A Szegedi—Békési Volán 
SC közös csapata jó motoro-
zással biztosan győzött 

Július 16-án 

A fiatalok OB II. o. futa-
mán a szegedi Hargitai (7) a 
harmadik, Kócsó Antal (2) az 
ötödik helyen végeztek. * 

A Szegedi Volán SC moto-
ros szakosztálya várja azok-
nak a 16—18 év közötti se-
gédmotor-vezetői engedéllyel 
rendelkező fiataloknak a je-
lentkezését, akik kedvet érez-
nek a salakmotor-verseny-
zéshez. Jelentkezni lehet 
minden héten hétfő, szerda, 
pénteki napokon 9—12 óra 
között a Napos úti sportpá-
lyán, 15—17 óra között a 
Kossuth L. sgt. 116. sz. alat-
ti motoros műhelyben Zaho-
rán László edzőnél. 

Szegeden a japán női 
röplabda-válogatott 

Sportcsemegét ígérő ese-
ményre kerül sor július 16-
án, délután fél 6 órakor az 
újszegedi Sportcsarnokban. A 
többszörös világbajnok. Vi-
lág Kupa-győztes, az olimpiai 
bajnoki címet védő japán női 
röplabda-válogatott Szegeden 
kezdi meg magyarországi 
vendégszereplését. A női röp-
labdázást „akadémiai" szin-
ten művelő válogatott az ok-
tóberi EB-re készülő magyar 
csapattal méri össze tudását. 
A szegedi mérkőzés mellett 
még három alkalommal ta-
lálkozik a két válogatott — 
július 19-én Szolnokon. 20-
án és 22-én Budapesten, a 
Körcsarnokban —. s több 
közös edzést is tartanak. A 
távol-keletiekről érkezett hí-
rek szerint az „új" edző, a 

az Udvarhelyi-teniszemlék-
versenyt. Az eseményen a 
SZEOL AK sportolói is pá-
lyára léptek, és jól szerepel-
tek. Eredmények. II. osztály 
. . . 3. Kanalas József. III. 
osztály: 1. Lehóczky Béla , . . . 
3. Sebő János. Győrött az 
orvos-egészségügyi dolgozók 
országos szpartakiádján Ró-
nay Tamás (SZEOL AK) a 
III. osztályúak versenyében 
a második helyet szerezte 
meg. 

POCSAI, CSIKŐS, 
PÉTER, S P I A R . . . 

Az SZVSE és a SZEOL AK 
birkózói az elmúlt hét végén 
nemzetközi versenyen léptek 
szőnyegre a fővárosban. Pé-
ter István (SZEOL AK) a 
volt világbajnok Réczi mö-
gött második lett a 68 kg-
osok mezőnyében. Péterhez 
hasonlóan eredményesen sze-
repeltek az SZVSE szabad-
fogású versenyzői. A ran-
gos mezőnyben három do-
bogós helyezés jutott a vas-
utas-sportolóknak. Eredmé-
nyek. 62 kg: 1. Pocsai La-
jos. 74 kg: . . . 3. SpiákSán-
dor. 100 kg: . . . 2. Csikós Fe-

Szeged példát mutatott 
Hagy sikerrel zárult a XV. Hyári Úttörő-olimpia 

müncheni olimpián járt 
együttes egykori szakvezető-
je. Koji Kojima már az 
1980-as moszkvai olimpiára 
keresi csapatát, amelyben 
igen sok változás történt. 
Nem tart a válogatottal a 
legutóbbi világbajnokság 
egyik japán főszereplője, Jo-
sida, az ő és távol maradó 
társainak utódjait igyekszik 
megtalálni az edző. 

A rangos találkozó előtt 
délután 4 órától a Szegedi 
Építők-Spartacus NB Il-es 
női együttese a Szabadkai 
Spartak csapatával játszik. 
(Az eseményre jegyeket hét-
főtől a Fényképész Szövet-
kezet Kárász utca 7. és 14. 
sz. alatti műtermeiben lehet 
vásárolni.) 

SZEGEDI renc. Pocsai és Csikós újabb 
TENISZSIKEREK sikerével megszerezte az I. 

Békéscsabán rendezték meg osztályú minősítéshez 6zük-

Minden olimpia záróünnepélyén ott 
vibrál az elmúlt napok nagy küz-
delmeinek, csodás sportsikereinek 

minden emiéke. így volt ez 1978-ban Ta-
tán is a XIV. Nyári Űttörő-olimpián és 
most Szegeden is. A megnyitó eseménye 
mindig fölemeli az embert — végre el-
kezdődött. A záróünnepély pedig némi 
szomorúsággal tölti el valamennyiünket — 
kár, hogy ilyen hamar vége lett. Viszont-
látásra — köszönnek egymástól a sporto-
lók. A búcsú, a viszontlátásba vetett hit 
ez esetben felhívás is, készülj, mert a ver-
seny könyörtelen, s ha elmaradsz, el felei-v 

tenek. De benne van az alkotó erő és az 
akarat diadala is. 

Igaz, csak úttörő-olimpia volt ez a mos-
tani. Mégis Csongrád megyében mindenki 
legalább olyan komolyan vette, mint a 
fetnőttek legnagyobb világversenyét. Tud-
tuk valamennyien, hogy mérföldkő lehet 
a szegedi rendezvény. Vagy bizonyítja 
szükségességét, vagy az átszervezést, a 
versenyformák megváltoztatását veti fel. 
Most az olimpia záróünnepélye után el-
mondhatjuk. hogy bizonyította szükséges-
ségét az évenként megrendezendő országos 
döntő, csupán korszerűsítés szükséges. A 
jövőben az irányítást átveszi az Oktatási 
Minisztérium, az úttörő szövetségtől. Dr. 
Korom Mihály, az MSZMP KB titkára a 
sportaktíván beszédében kitért az úttörő-
olimpia jelentőségére is. „A jövőben meg-
különböztetett figyelmet kell fordítani az 
ifjúság, ezen belül a tanulóifjúság testne-
velésére, a sportolásba való bevonására. A 
hagyományos úttörő-olimpiát úgy kell to-
vábbfejleszteni. hogv a fiatalok e nemes 
vetélkedése még változatosabbá váljon, 
hogy az úttörő-olimpia a korosztály leg-
rangosabb versenye maradjon . . ." 

Az első olimpiai versenyt 1965-ben ren-
dezték. Most 1979-ben sorrendben a XV. 
Nyári Űttörő-olimpiára érkeztek Szegedre 
a versenyzők. A másfél évtized alatt — 
természetszerűen — javultak az eredmé-
nyek. emelkedett a színvonal, a legdön-
tőbb fejlődés azonban az úttörő-olimpiát 
övező szemléletben következett be. Ma 
már senki sem vitatja, hogy a magyar 
sport alapját, de az egész társadalom 
egészségének, edzettségének alapját is az 
általános iskolákban kell lerakni 

Az úttörő-olimpiák történetében a sze-
gedi volt a legnépesebb. Több mint 4 ezer 
vendég — közöttük 3312 sportoló — ér-
kezett a városba. Az eddigi gyakorlattól 
eltérően, most nem utaztak haza egy-egy 
verseny befejeztével a csapatok, hanem 
8 napig együtt maradtak valamennyien. 
Éppen ezért gondosan, körültekintően ösz-
szeállított szabad idős programot kellett 
biztosítani. Szeged örömmel vállalta a 

megtisztelő feladatot, hogy a XV. Nyári 
Üttörő-olimpia országos döntőjét megren-
dezze. Különös hangsúlyt adott az olimpiai 
eseményeknek, hogy a versenyek a gyere-
kek nemzetközi évében zajlottak. Példás 
összefogás eredményezte, hogy már egy 
héttel az ünnepélyes megnyitó előtt Sze-
ged készen állt. a versenyzők, kísérők fo-
gadására, a küzdelmek lebonyolítására. 

A versenyeken aztán mindenki tudása 
legjavát nyújtotta. Az örömből mégis csak 
az olimpiai bajnokoknak, helyezetteknek 
jutott legtöbb. A felejthetetlen emlékek 
azonban a veszteseket is kárpótolták. 

Rangos vendégeket is fogadott Szeged 
az úttörő-olimpián. Dr. Korom Mihály, az 
MSZMP KB titkára és Borbánéi János, 
miniszterelnök-helyettes látogatta meg a 
versenyeket. A baráti beszélgetésen dr. 
Korom Mihály így összegezte tapasztala-
tait: 

— Meggyőződésem, hogy az úttörő-olim-
pia a magyar sportéletnek és az egész ma-
gyar társadalomnak nagyon fontos ren-
dezvénye, fontos ügye. Azokat a gyereke-
ket láttuk Szegeden, akikből élsportolók 
fejlődhetnek, képviselhetik majd nemzeti 
színeinket. Sokat kell velük foglalkozni, 
hogy szorgalmuk, törekvéseik arra fejlőd-
jenek. amerre mi akarjuk. Az úttörő-olim-
pia szervezése, rendezése nagyon jól sike-
rült. Az úttörők nagy vetélkedője kitűnő 
házigazdára talált Csongrád megyében és 
Szeged városában. Köszönetünket, elisme-
résünket fejezzük ki. 

A tegnap még gyerekzsivajtól hangos 
utcák ma már elcsendesedtek. Szinte hiá-
nyoznak a sportpályákról, a villamosok-
ról. a troliról a mindig mosolygós arcú 
piros- és kéknyakkendős gyerekek. Hiá-
nyoznak még akkor is, ha a rövid pihenő 
valamennyiünkre ráfér, hiszen a nyolc nap 
alatt a Csongrád megyei olimpiai stáb 
egyedül a pihenésre nem gondolhatott. 

Mégis megérte, hiszen Szeged olyan 
példát adott, melyet nehéz lesz követni. 
Igazi olimpiai hangulatot azonban akkor 
lehetne az elkövetkező időben teremteni, 
ha a nyári versenyeket két részre bonta-
nák. A legjobbak A-kategóriás versenyeit 
kiszélesítenék, nemzetközi szintű (a fel-
nőttekéhez hasonlóan) úttörő-olimpiai küz-
delmekre. a B kategóriás versenveket pe-
dig úttörő-seregszemle sporttalálkozóként 
továbbra is hazai környezetben rendez-
nék! 

* 

A nyolcnapos ünnep tehát véget ért. A 
Tisza-parti stadionban méltóságtel-
jesen kialudt a prométheuszi tűz, 

az élokéDen pedig kirajzolódott.: Viszont-
látásra 1980-ban Szolnokon, a XVI. Nyári 
•Üttörő-olimpia országos döntőjén! 

Bagamcry László 

séges pontokat. 

RADULESCU 
HALÁLOS BALESETE 

Vasúti baleset áldozata lett 
a 26 éves Aurél Radulescu, 
a Sportul Studentesc román 
labdarúgócsapat válogatott 
játékosa. A csapat nyugatné-
met vendégszereplésén Han-
noverben Radulescu és tár-
sa, Stroe későn ébredtek a 
kupéban. Nehogy lemaradja-
nak a többiektől, leugrottak 
a mozgó vonatról. Radulescu 
a kerekek alá került, Stroe 
lábtörést szenvedett 

Sporttémáju rajzkiállítás 
Szeged megyei városi Tanács 

V. B. Művelődésügyi Osztá-
lya, a Magyar Úttörők Szö-
vetsége Szeged városi El-
nöksége, valamint a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szö-
vetség Szeged városi Bizott-
sága a XV. nyári úttörő-
olimpia alkalmából sportté-
májú rajzkiállítást rendezett 
az Odessza II. sz. Általános 
Iskolában, az olimpiai köz-

Kereki Zoltán a ZTE-ben 
Az MLSZ átigazolási bi-

zottsága Góliás Róbert ve-
zetésével befejezte az NB 
l-es csapatok részére hozzá-
járulás nélkül igazolható já-
tékosok lajstromozását. 

összesen 14 NB l-es csapat 
élt ezzel a lehetőséggel, nem 
igazolt ily módon a Tatabá-

nya, a Pécsi MSC, a Duna-
újváros és a Debrecen, ösz-
szesen 39 játékos igazolása 
vált véglegessé, közöttük 
húsz a felnőtt. 18 ifjúsági, 
egy pedig serdülőkorú. A 
legérdekesebb igazolás, hogy 
Kereki Zoltán, a Haladás 
válogatott játékosa a Zala-
egerszegi TE-hez került. 

pont színhelyén. A kiállítás 
igen nagy érdeklődésről 
adott számot, hiszen 4 ezer 
500 pályázat érkezett be, 
amiből 2 ezer 700 munkát 
zsűriztek, és 150-et állítottak 
ki. 

A díjazot t t anulók névsora az 
alsó tagozatból : 1. Balázs Tibor. 
2. Czakó László (mindkettő Szil-
iért ú t i Alt. Isk.), 3. Demus Pé-
ter Üt törőbáz kerámia szakköre, 
H a y f r o n Jud i t Szirmai I. Alt. Isk., 
Kovács Béla Gedó I. A l t Isk., 
Rácz József. Üjvár i Szilveszter 
(mindket tő Sziliért Alt. Isk.) , 5 -
6. osztá ly: 1. Herédi Zsuzsa Há-
m á n K. Alt. Isk., 2. Szabadi 
László Gedó I. Alt. Isk.. 3. Bod-
n á r Károly Móra F. Alt. Isk. Cza-
pá ry Gabriel la Szirmai Alt. Isk., 
Gyur i s Éva, Juhász GlzeUa 
(mindket tő Klskundorozsma n . 
sz. Alt. Isk.). Kiss Pé te r T a r j á n -
város m . sz. A l t Isk. 7—8. osz-
t á ly : L Szűcs Annamár ta Ütörö-
ház Kerámia szakkör , 2. Nagy 
Éva Hámán K. Alt. Isk., 3. Fülöp 
I rén Dózsa Gy. Alt. Isk., Horváth 
Mária Gera S. Alt. Isk., Bá rkány i 
Ilona, Börcsök Szilvia, Somos-

Kispályás focibajnokság 
Tarjánban 

A városi sportfelügyelőség 
kispályás labdarúgó-bajnok-
ságot szervez Tarjánváros-
ban. 

A nevezéseket két pél-
dányban kell elküldeni a 
Városi testnevelési és sport-
felügyelőség címére (6745 
Szeged, Pf.: 473). Nevezési 
határidő: július 10. A neve-
zéseken fel kell tüntetni a 
csapattagok és a csapatve-
zető nevét és címét, illetve 

meg kell jelölni, hogy a 30 
év alatti, vagy 30 év feletti 
bajnokságba neveznek. Az 
együttesekben 12 játékos 
szerepelhet. A mérkőzésen-
kénti 35 forintos játékveze-
tői díjat a résztvevők fize-
tik. A pályák rendjéért a 
pályaválasztó csapatok a fe-
lelősek. A küzdelemsoroza-
ton a városrész azon lakói 
vehetnek részt, akik nem 
igazolt versenyzők. 

Sportműsor 
Labdarúgás 
Nyári Totó Kupa. Közép-

csoport SZVSE—Kiskunha-
las MEDOSZ, Vasutas-sta-
dion. 17, Mézes. 

MNK selejtező mérkőzések. 
Forráskút—Mórahalom, For-
ráskút, 17. Domaszék—Tisza-
Üj Tsz SK, Domaszék, 17. 
Zákányszék—Baks, Zákány-
szék. 17. Az első csapatok ta-
lálkozója előtt 15.30-tól az 
ifjúságiak az Országos Ifjú-
sági Kupáért játszanak se-
lejtező mérkőzéseket. 

Jud i t (mindket tő Kiskundorozs-
ma II. sz. Alt. Isk.), Tóth Edit 
Gedó I. Alt. Isk., 

Szakkör t m u n k á j u k é r t kollek-
tív d d b a n részesül tek: Gera S. 
Alt. Isk. Móra F. Alt. Isk.. JATE 
Ságvári E. Gyak. Alt. Isk., vala-
mint a Ságvári telepi Alt. Isk. 
ra jzszakköröse i . 

Ju t a lma t k a p t a k : Czirok Rózsa. 
Aron Éva, Nyerges Gizella, ó n o -
zó Erika, Veres Gizella (vala-
mennyien Dózsa Gy. Ált. Isk,). 
Gera István. Szélpál Zsolt. Tóth 
B. Zoltán. Verba Zoltán (Dugo-
nics Alt. Isk.), Belléncs Gábor, 
Belléncs Gyula (Gedó I. Alt. 
Isk.), Pörd l Ildikó (Gera S. Alt. 
Isk.). Gál Zsuzsa, Völgyi Kata -
lin (Hámán K. Alt. Isk.). Atlasz 
Gábor. Atlasz György. Busa Il-
dikó, Korbács Izolda, Vesze-
lovszkl Anikó (Dorozsma II. sz. 
Alt. Isk.), Nagy Benedek (Mező 
I. Alt. Isk.). Szőke József. Dudás 
Gyula. Hódos! László, Király Ist-
ván, Pe reznvák Sándor (Móra F. 
Alt. Isk). Kis Erika. Mayer Fe-
renc (Révai J. Alt. Isk.), Hull-
man Zsolt. Kinyó Krisztina (Szil-
iért Alt. rsk.). Kiss Gabriella 
(Szirmai Alt. Isk.) . Gellér Balázs, 
Varga Zoltán (Tanárképző Főis-
kola L sz. Alt. Isk.), Baczkő 
Andrea , Bodó Jenő, Nagy Ma-
tuschovi ts Melinda, P a p p And-
rea, P a p p Eszter. Vass Zoltán 
(Üttörőház, Kerámia Szakköre) . 

A kiáll í tás anyagá t Nagy Ká-
roly, P a p p György, Tóth Attila 

köl Er ika (mindhárom Szirmai I. zsűrizte. 
Alt. Isk.), Soós Gabriella. Jenei P . I— 

Fiatal lányok, figyelem! 
A Számítástechnikai Vállalat felvételt 
hirdet 

KÉT MŰSZAKOS LYUKKÁRTYALYUKASZTÓI 
MUNKAKÖRBE. 

Tanulási lehetőség van: számítástechnikai 
szakmai továbbképzést vállalaton belül 
biztosítjuk. 
KSH Számítástechnikai Vállalat. Szeged. 
Jobb fasor 6—10. 


