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Ifajak-kenu VB 

Wichmann ötödik 
világbajnoksága 

A borús ég ellenére is zsú- a versenyszámban a Szabó— 
folásig megtelt a wedaui Bakó kettős legalább olyan 
pálya lelátója a döntőkre, sőt favoritnak számított, mint 
még a part menti gyepen is előzőleg Wichmann Tamás a 
alig akadt üres hely. Az el- maga számában. Pechükre a 
só döntő a papírformát iga- 9-es pályát sorsolták számuk-
zolta, a K—1 1000 méteren. ra, ez lényegében kihatott 

K—1 1000 m világbajnok: egész versenyzésükre, nem 
Rüdiger Helm (NDK) tudták átlátni kellően a me-
3:58.615 p., 2. Ion Birladeanu zőnyt. 
(Románia) 3:59.866. 3. Félix K—2 1000 m világbajnok: 
Masar (Csehszlovákia) Einar Rasmussen, Olaf Soy-
4:01.042, 4. John Sümegi land (Norvégia)/ 3:36 190 p, 
(Ausztrália) 4:01.096. 5. Csa- 2. Szabó István, Bakó Zoltán 
pó Géza (Magyarország) (Magyarország) 3:36 985, 3. 
4:02.334. Szergej Suraj, Vlagyimir 

Következett a C—1 1000 Tajnikov (Szovjetunió) 
méter, magyar diadallal. A 3:37.471. 
fél távnál öten álltak az C—2 1000 m-en a VB-címet 
élen, köztük Wichmann. az- védő Budai, Frey nagy ellen-
tán 300-zal a befejezés előtt felének a szovjet bajnokpá-
már csak Petrenko és Wich- ros ígérkezett, amely az idén 
mann harcolt az aranyért, minden versenyt megnyert, 
ekkor történt a fordulat a 
szovjet rettenetesen elfáradt 
Wichmann viszont jól tarta-
lékolt most már csak a bol-
gár Ljubenovot és a román 
Patzaichint kellett figyelnie. 

amelyen elindult. 
C—2 1000 m világbajnok: 

Vaszilij Ursenko. Uri Loba-
nov (Szovjetunió) 3:54.038 p„ 
2. Buday Tamás. Frey Oszkár 
(Magyarország) 3:56.578, 3. 

Üjabb fordulatra már kevés Torna és Gheorghe Simionov 
(Románia) 3:58.735, 4. Olaf 
Seibt, Detlef Bothe (NDK) 
3:58.798. 

Labdarúgó NB I 

Rajt 
Újpesten 

Az 1979—80-as labdarúgó-
évad „félhivatalos" nyitányá-
ra szombaton került sor az 
O. Dózsa Megyeri úti pályá-
ján, az újonc Volán látoga-
tott a bajnoki címet védő 
együttes otthonába. A bajno-
ki nyitányt azért lehet fél-
hivatalosnak tekinteni, mivel 
ez a 90 perc a jóvő szombat-
ról elóre hozott találkozó. 
Az Ü. Dózsa ugyanis hét-
közben Spanyolországba uta-
zik túrára. 

Ű. Dózsa—Volán 2-0 (1-0). 
Megyeri út. 10 000 nézó, jv.: 
Körós. Góllövó: Fekete és 
Fazekas. 

Ma 
Sz. Dózsa— 
Bp. Spartacus 

A labdarúgó NB II-ben 
ma, vasárnap a harmadik 
forduló mérkőzéseit játsszák. 
A Szegedi Dózsa a Hunyadi 
téren az eddig három pontot 
gyűjtött, hatodik helyen álló 
Bp. Spartacus együttesét fo-
gadja. A lila-fehérek a kő-
vetkező összeállításban ve-
szik fel a küzdelmet: Pozsár 
— Zödi, Bíró, dr. Emődi, 
Nagy — Pócsik, Ladányi. Pi-
picz, Csomor — Kun, Ka-
nász. Csere: Tóth, Bánfi, 
Molnár. 

A mérkőzés délután 4 óra-
kor kezdődik, előtte a Dózsa 
második csapata a Bcs. 
TASK tartalékegyüttesével 
játszik. (Románia) 4:25.277. 

0 És következett az újabb 
A SZEOL AK együttese magyar érem, a kellemes 

Budapesten a Népligetben meglepetés, a K—1 női 500 
az Építők SC csapatával mé- méteren. 
ri össze felkészültségét. A K—1 női 500 m világbaj-
mérkőzéssel kapcsolatban nok: Roswitha Eberl (NDK) _ | 
Kovács József vezető edző 2:04.477 p, 2. Galina Aleksze- Nemzetközi Volán Kupa fér 
megemlítette, az elmúlt va- jeva (Szovjetunió) 2:06.930, fi kézilabdatorna. A három-
sárnapi eredményes játékot 3. Rajnai Klára (Magyaror- napos esemény nyitánya ér-
vévé figyelembe, most is szág) 2:08.455. 
győzelmet vár együttesétől. Közben egy különleges ki-
dé ha egy ponttal térnének egészítő számot láthattak a 
haza. azt sem .tekintené si- nézők, kajak 2-ben nyolc 
kertelenségnek. Az öeszeál- nyugatnémet egység verseny-
lítás nem változik, tehát a zett, minden hajóban egv-
következő tizenegy kezd: Uj- egy világtalan sportoló és 
helyi — Hevesi, Kozma III., egy kisfiú evezett. Az elsö-
Forgács. V. Tóth — Hágel- séget egy mönchengladbachi 
mann E.. Kunszt — Kozma világtalan versenyző, H. 
II., Szeghalmi, Hegedűs F, Mayer szerezte meg. 
Jernei. Csere: Nagy F., Poly- Ezután a K—2 1000 m-en 
vás, Petró. következett a finálé. Ebben 

K—2 nói 500-on a lakult ki 
a nap legszebb versenye. A 
szovjet egység, ismerve az 
NDK-sok erejét, óriási tem-
pót diktált. A cél előtt 100 
m-rel a német hajó látszott 
elsőnek a célba evezni, öl-
döklő küzdelem alakult ki és 
végül is 19 századdal a szov-
jet páros nyerte az arany-
érmet. Hasonlóan éles volt 
a viadal a 3. helyért, a ro-
mánok és a bolgárok között, 
itt 17 század mp döntött. 

A Dragos, Pozsonyi ma-
gyar kettős az elismerésre 
méltó 5. helyen végzett, 
ugyanazt az eredményt érték 
el, mint tavaly a Rajrtay, 
Horváth páros. 

K—4 1000 m-en az NDK 
beigazolta a vitathatatlan fa-
vorit voltát, a magyar hajó 
Svidró, Kostyán, Kodler, 
Sztanity összetételben 5. lett. 

Az első napi éremtáblázat: 
Arany Eztist Bronz 

NDK 3 1 -
Szovjetunió 2 1 3 
Magyarország 1 2 1 
Norvégia 1 - -
Románia - 1 3 
Bulgária . 1 
Lengyelország m 1 
Csehszlovákia « - 1 

Volán-siker 
a nyitányon 

volt a pálya hátralevő hosz-
sza, Wichmann, a sportág 
klasszikusa, csaknem egy 
hajóhosszal győzött a bolgár, 
s még többel a román előtti 
A 31 éves magyar kenuzó 
nemzetközi szereplésének 13l 
évében is frissen, erőtől dua-
zadóan evezett, a hajrában 
persze ó is borzasztóan elflá-
radt. 

— Nem is tudtam, hogy 
kire figyeljek, olyan sok volt Bőséges választási lehetősé- Sz. Volán SC—Bp. Honvéd 
a nagy vetélytárs, ezért in- get kínál a hét végére a 32-29 (14-15). Vezette: Fá-
kább magammal törődtem. Szegedi Ünnepi Hetek sport- bián, Kocsis. 
az előre kitervelt haditervem programja, a szurkolók ran- Volán SC: Farkas Do-
teljesítésével — mondta a gos nemzetközi események bó 6 OI.AH B 8. LELE 5, 
döntő után. — Jól jött ne- között válogathattak, illetve SZABÖ L. 9. Lukács 2. Hu-
kem ez a győzelem, a spar- válogathatnak vasárnap és bai 7. Csere: Bartalos Z. (ka-
takiádsiker után, hiszen így még hétfőn is. Szombaton p u s ) Barabás 2, Szabó S., 
az év két legnagyobb verse- nemzetközi kézi- és röplab-

da-mérkőzésekre került sor, 
a tiszántúli kerékpáros kör-

nyén én lettem az első. 
C—1 1000 m világbajnok: 

Wichmann Tamás (Magyar- verseny mezőnye a S z e g e d -
ország) 4:22.092 p., 2. Lju- Békéscsaba távot tette meg, 
bomir Ljubenov (Bulgária) a SZEOL AK OB Il-es te-
4:23.702. 3. Ivan Patzaichin niszcsapata hazai környezet-

ben győzött. 
KÉZILABDA 

Az újszegedi Sportcsarnok-

Edző:. Kővári Ar-Earát. 
pád. 

Bp. Honvéd: JEGENYÉS 
— Somogyi 1. ÖRY 11, KO-
VÁCS 8, Kocsis 2, Kékesi 
3, Kenyeres 4. Csere: Verőci 
(kapus), Péter, Szőke, Da-
nyi. Edző: Kovács László. 

KERÉKPÁROS 
KÖRVERSENY 

Szombaton reggel — a rú-
zsai országút 2-es kilométer-
kőjétől — némi idöcsúszással 
útnak indult a 70 főt szám-
láló körverseny mezőnye. A 

dekes, izgalmas mérkőzéssel háromnapos országúti ver-
szolgált, a Volán SC nagy senyben (melynek össztávja 
küzdelemben legyőzte a Bp. kb. 340 km, végcélja: Deb-

ban 1200 néző előtt dr. Kar-
dos Jánosnak, a Szegedi Vo-
lán SC elnökének megnyitó-
ja után elkezdődött a II. 

Sportműsor 

Honvéd csapatát. 
Eredmények. 
Stojarne Martin (csehszlo-

vák)—USA olimpiai váloga-
tott 30-23 (12-10). Vezette: 
Papp. Kiiment. 

St. Martin: STREDAK — 
Zajac 3. J. GÖRÖG 7, JA-
NIK 8, Kovacik 6, Kozák 2, 
Mendel 1. Csere: Brna (ka-
pus), Jesensky, Pliesovsky 2, 
P. Görög 1, Sinál. Edző: Jan 
Basny. 

USA: La Perch — Bven-
htng 1, AMBRAHAMSON 7, 

recen) 12 egyesület „kereke-
sei" szálltak nyeregbe. Elő-
ször a 20 km-es egyenkénti 
indításos szakasznak vágtak 
neki a versenyzők, akik kö-
zött több, neves sportolót is 
találunk. Indult többek kö-
zött Dér (BVSC), Szűcs (FTC) 
olimpiai válogatottak (pálya-
kerekesek), Róth (Csepel), 
Jenei DMVSC), Belvári 
(BVSC) válogatott keretta-
gok. A verseny alaposan el-
húzódott — elsősorban a reg-
geli késés miatt —, így ami-

Autó-crMs 
IL Terep Kupa verseny, Hód-

mezővásárhely, Kulasi út, 198-as 
km kőnél, 9 óra. 
Kézilabda 

II. Nemzetközi Volán Kupa, 
újszegedi Sportcsarnok: Volán 

pé, 18.30. Kiss J. Alsóváros-
Mindszent. Szabadság tér, 10, 
Varró. Asotthalom—Mórahalom, 
Asotthalom. 16.30. Lengyel. KSZV 
SE—Klskundorozsma, Kertész u., 
16.30. dr. Jármai. Röszke—Deszk, 
Röszke, 16.30, Magyar. Balástya Vanaugh . 

SC—S. Martin, 17. Bp. Honvéd— —Bordány. Balástya. 16.30. Sós. | 
USA, 18.30. N B - s tartalékbajnokság. Sz. 

MEZŐGÉP Kupa megyei férfi- Dózsa-Bcs. TASK, Hunyadi tér, 
- -patok részvételével. Kiskun- u 43 Kovács K. 

Wright 3, Djokovich 2, kor délután 3 órakor elin-
SCHNEBERGER 6. Story 2. dúltak Békéscsaba felé a ver-
Csere: Funk (kapus). Ha- senyzők, még semmi biztosat 
gerts, Rudolph 1, Lenard, nem lehetett tudni az egyen-
Gricins 1. Edző: Mike Ca- kénti indításos verseny vég-

eredményéről. Egy biztos 

Vendegek M ű b é l 
Bár nagy a távolság Turku 

és Szeged között, a két test-
vérváros fiatalsága mind kö-
zelebbi kapcsolatba kerül 
egymással. Éppen öt éve ír-
ták alá a turkui Ifjúsági szö-
vetség és a Szeged városi 
KISZ-bizottság vezetői azt 
az együttműködési megálla-
podást, amely a kapcsola-
tok továobi erősítését szol-
gálja. Azóta rendszeressé 
váltak a kölcsönös látogatá-
sok, a baráti találkozók. 

A napokban a városi 
KISZ-bizottság meghívására 
finn ifjúsági politikai dele-
gáció tartózkodott Szegeden. 
A turkui vendégek Csongrád 
megyei fiataljainak életével 
ismerkedtek, s tájékozódtak 
a megyei és a városi KISZ-
bizottság tevékenységéről. 
Fölkeresték többek között a 
szalámigyárat, a pincegaz-
daságot, a sándorfalvi ter-
melőszövetkezetet és üzemlá-
togatáson vettek részt Hód-
mezővásárhelyen. Fogadta 
őket Török József, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának első titkára is. 
Hétfőig tartó programjuk vé-
gén Budapesttel ismerked-
nek. Elutazásuk előtt arra 
kértük a küldöttség tagjait, 
hogy röviden foglalják össze, 
milyen benyomásokat szerez-
tek látogatásuk során, s mi-
lyen élményekkel térnek ha-
za. 

Jari Erholm, a delegáció 
vezetője, a turkui ifjúsági bi-
zottság elnöke, a koalíciós 
párt ifjúsági szervezetének 
tagja: 

— Rendkívül megszerettük 
Szegedet e néhány nap alatt. 
Megismerkedtünk egyszerű 
emberekkel, dolgozó, tanuló 
fiatalokkal. Megérkezésünk 
előtt is jó véleményünk volt 
Magyarországról és ezt a vé-
leményt most megerősítette 
ez a látogatás. Meggyőződ-
hettünk a szegediek vendég-
szeretetéről. megkóstoltuk a 
kitűnő Pick-szalámit és a 
finom borokat. Szokásunktól 
eltérően sokat mosolyogtunk, 
ebből is láthatták, hogy iga-
zán jól éreztük magunkat. 

Harry Nüruus, az ifjúsági 
bizottság iagja. a Szociálde-
mokrata Párt turkui válasz-
tókörzetének titkára: 

— Engem különösképpen a 
munkásfiatalok képzettsége, 
tanulási lehetőségeik és szo-
ciális helyzetük érdekelt, 
ugyanis ez a fő munkaterü-
]e.tem a bizottságban; az if-
júság érdekvédelme. Jó volt 
hallani, látni, hogy itt az 

embert veszik elsősorban fi-
gyelembe, s hogy a gyárak-
ban sok pénzt fordítanak a 
biztonságos munkafeltételek-
re, a munkások védelmére. 
Ingyen tanulhat bárki, tanul-
mányi szabadságot is kap, az 
üzemekben pedig még jól 
felszerelt orvosi rendelők is 
vannak. Örülök, hogy részt 
vehettem ezen az érdekes lá-
togatáson. 

Pekka Seiko, az ifjúsági 
bizottság póttagja a Centrum 
Párt turkui helyettes veze-
tője: 

— Nekem szintén pozitív 
véleményem van az ország-
ról. Azt hiszem, minden finn 
így van ezzel, hiszen rokoni 
szálak kötnek össze bennün-
ket. El vagyok ragadtatva 
Szegedtől. Szép dolognak tar-
tom, hogy a város vezetői 
ennyire ügyelnek a régi épü-
letek küllemére. s gondot 
fordítanak megóvásukra. 
Hódmezővásárhelyen azt ta-
pasztaltam. nagy előszeretet-
tel ápolják a népművészeti 
hagyományokat. Valameny-
nyien meglepődtünk azon, 
hogy Szeged határában je-
lentős mennyiségű olajat és 
gázt termelnek. Erről. ez 
idáig semmit sem tudtunk. 
Pedig mi, otthon sokat be-
szélgetünk gazdasági kérdé-
sekről. 

Kari Aalto, a parlamenti 
bizottság póttagja, úttörőel-
nök, a Kommunista Párt if-
júsági szervezetének tagja: 

— Barátságos ország, ked-
ves emberek. Nagyra becsül-
jük az állam békeszerető 
külpolitikáját. Szerintem a 
finnek viszonylag sokat tud-
nak Önökről, a gyerekek az 
iskolában tanulnak Magyar-
országról. Turkuban műkö-
dik egy finn—magyar baráti 
társaság is. A város lélek-
számához viszonyítva kis lét-
számmal ugyan, de tagjai 
annál lelkesebbek. Tudjuk, 
hogy Magyarországon magas 
az életszínvonal, s hallot-
tunk a gondokról is. Prob-
lémák persze mindenütt 
akadnak: nálunk például 
munkanélküliség van. Hasz-
nos tapasztalatokat gyűjtöt-
tem a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség tevékenységéről. 
Én személy szerint csak azt 
furcsállom, hogy megyéjük-
ben a tanuló ifjúság túlnyo-
mó többsége tagja a KISZ-
nek, ugyanez viszont nem 
mondható el a munkásfiata-
lokról. Köszönjük a szívé-
lyes vendéglátást. 

R. L 

dorozsma, Széksústói út: HÖDI-
KÖT—V.zügyl SE. 9.15. DÉLÉP— 
MEZŐGÉP, 10.30., 

Röplabda 
Fesztivál Kupa nemzetközi 

torna női és férflcnapatok rész-
vételével, DÉLEP SC stadionja, 
BzöreKl üt, reggel 8 órától este 
8 óráig. 

S a l a k m o t o r 
Nemzetközi verseny, Napos úti 

pálya. 10 
S ú l y e m e l é s 
Nemzetközi Alkotmány Kupa 

verseny odesszai, szabadkai és 
magyar súlyemelők részvételé-
vel. újszegedi Sportcsarnok, 14. 

Vízilabda 
Egyetemi Kupa nemzetközi tor-

na. újszeged! Sportuszoda: 
SZEOL AK—BVSC, 10 óra. Odesz-
sza—Bp. Honvéd. 11. BVSC-Bp. 
Honvéd. 17.30. SZEOL AK-
Odcssza. 111.30. 

Labdarúgás 
NB II. Középcsoport. Szegedi 

Dózsa—Bp. Spartacus. 16 óra, 
Huták. Epltók SC-SZEOL AK, 
Budapest. Népliget, 16. Palotai. 

MN 11-mérkőzések. Mihálytelek 
-Sz. Postás. Mihálytelek, 16.30. 
Szécsi B. Tápé-Sándorlalva, Tá-

A csehszlovák csapat köny- csak, hogy a 90 km-es me-
nyed játékkal nyert az zőnyversenyben mindenki 
egyébként ügyes, de rutin- rajthoz állt, mivel eddig sen-

szem- ki nem adta fel a küzdel-
m e t . . . 

talan amerikaiakkal 
ben. 

Salakmotor 

Nemzetközi verseny 

HETFÖ 
A t l é t i k a 
Tisza Kupa nemzetközi ver-

seny, SZEOL AK-st&dion. 16 óra. 
Kézilabda 
n . Nemzetközi Volán Kupa, 

újszegedi Sportcsarnok: S. Mar-
tin-Bp. Honvéd, 9 óra. Volán SC 
—USA, 10.30. 

R ö p l a b d a 
Fesztivál Kupa nemzetközi tor-

na nöi és férficsapatok részvé-
telével, DÉLÉP SC stadionja, . „ „ „ . . 
s.-őregi út., s órától, ünnepélyes A Szegedi Volán SC Napos szlovák Wacolik Stefánt, Ja-
eredményhirdetés: 11.45. úti pályáján rangos esemény- roslav Dankót, a lengyel Pa-

Súiyemeies r e kerül sor ma, vasárnap vei Waloseket, Jerzy Koch-
v e m e ^ 1 odess^í STbldkai 2 délelőtt 10 órakor. A hagyó- mannalt, az olasz Terenzanit 
magyar súiyemeiök részvéteié- mányos augusztusi nemzet- és Dárióti A magyarokat a 
vei. újszegedi Sportcsarnok. 15 közi 6alakmotorversenyen bajnok Sziráczki István, Mé-

vizllabda Ausztria,, Bulgária, Csehszlo- száros László, Fogas Imre, 
Egyetemi Kupa nemzetközi tor- vákia, Lengyelország, az Farkas Gábor és Farkas Fe-

na, Újszegedi Sportuszoda: NDK, Olaszország és hazánk renc képviseli. 
AK-B"~Honvéd,1'u óra. " salakmotorosai állnak raji- A Volán a Marx téri vas-

K E D D hoz. A közönség ismét Sze- bolt elől különjáratokat indít 
AtiétlKji geden láthatja az NDK-beli a pályára. A 14 éven aluli 

MrtyTaesBOL a j £ m « « L 3 ór£ bajnok Dieter Tetslaffalt, gyermekek a versenyt díj-
tól. Clemens Bewerelt, a cseh. mentesen tekinthetik meg. 

w Érelmeszesedés ellen 
papaya 

Megkezdődött az értékes 
papain-enzim előállítása a 
Szovjet Tudományos Akadé-
mia Gagra környéki bota-
nikus kertjében, ahol labora-
tórium létesült e célra. Ebből 
a gyógyszerből már több 
mint száz kilogrammot 
küldtek az orvosoknak és a 
gyógyszertárakba. 

Az enzimet a lumbágó, a 
gége- és mandulagyulladás 
ellen alkalmazzák a gagrai 
szanatóriumokban. A Tbili-
sziben levő Kutateladze 
Gyógyszerészeti Kutatóinté-
zetben befejezés előtt állnak 
e növényi enzimet tartalma-
zó különféle gyógyszerfajták 
gyártásának előkészületei. A 
tudósok szerint már minimá-
lis papainadag is javítja a 
konzervek ízét. növeli a gyü-
mölcs. a sör, a bor tárolásá-
nak időtartamát. 

A papayának van egy ér-
dekes tulajdonsága: a fán ej-
tett kis metszéseken keresz-
tül tejszerű nedvcseppeket 

választ ki. s ez a folyadék 
gyógyító anyagokban gazdag. 
Megfigyelték azt is. hogy a 
papayafa gyümölcsével táp-
lálkozó embereknél nem fej-
lődik ki érelmeszesedés. E 
növény leveit és kocsányait 
Kubában, az afrikai és a 
délkelet-ázsiai országokban 
széles körben alkalmazza a 
népi orvostudomány. Ízletes 
gyümölcse vitaminokban gaz-
dag és serkenti az emésztést 

Az Indiából származó nö-
vény most a Gagra környé-
ki melegházban él. A szak-
emberek a kísérleti ültet-
vényen a fákat hozzászoktat-
ták ahhoz, hogy ne csak 3— 
4, hanem 30 évig is gyümöl-
csöt hozzanak. A grúz bota-
nikusok tervei szerint Gag-
rában létrehozzák a papaya 
ipari jellegű termelésének 
nyersanyagbázisát. Minden 
hektárnyi üvegházi papaya-
ü l t e t v é n y é v e n t e m i n t e g y 
100 ezer rubel hasznot hajt. 

(B UD APRESS—APN) 

Szerdán 
kán az új 
!o gépsort, 
tudományi 
gépesítési 
Csongrád 
gépesítési 
Csongrád 
Vállalat, 

Hagymamanipuiáió gépek 
bemutatják Ma-
hagyma manipulá-
A Magyar Agrár-
Egyesület, a MAE 

Társasága, a 
megyei Szervezet 

szakosztálya, a 
megyei ZÖLDÉRT 

a MEZŐGÉP 

TRÖSZT KAPOSGÉP Vál-
lalat, valamint a MEZŐ-
CÉP Fejlesztési Intézet üze-
mi bemutatóján a szakembe-
rek megtekintik a hagyma-
fogadó-adagoló, a röglevá-
lasztó, a selejtező, a szárté-
pő-tisztító, a minősítő-válo-
gató és az osztályozó gépe-
ket. 
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