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Kosárlabda 

Szegedi sikerek 
Á jövő nagy ígérete 

Lele Ambrus, a Világ Kupáról 

Ha 

Előkészületi 
mérkőzések 

A labdarúgó NB II 17. for-
dulója csemegét iger a sze-
gedi szurkolóknak, ugyanis 
november 25-én, vasárnap 
délután a Tisza-parti sta-
dionban találkozik a SZE-
OL AK a Szegedi Dózsa 
csapatával. A szegedi kék-
feketék ma, szerdán délután 
1 órakor a Szentesi Vízmű 
együttesét fogadják előké-
születi mérkőzésen. A Dózsa 
gárdája a DÉLÉP SC csa-

* patával játszik — szintén 1 
órakor — a Tavasz utcai ed-
zőpályán. Amennyiben az 
Időjárás, illetve a pálya ta-
laja nem teszi lehetővé a 
mérkőzés lejátszását, úgy a 
repülőtéri pályán bonyolít-
ják le a találkozót. 

Sakk OB II 

Kosárlabda NB II legutób-
bi fordulójában is szegedi 
sikerek születtek. A SZEOL 
AK női és ferficsapata nagy 
különbségű győzelmet ara-
tott, úgyszintén az Sz. Pos-
tás férfiegyüttese. • Az 
SZVSE női csapata szabad-
napos volt. 

SZEOL AK Karcagi SE 
78-24 (43-12). Női mérkőzés. 
Szeged, Ságvári E. Alt. Isk. 
tornaterme. Vezette: Perjési, 
Füleki. 

SZEOL AK. Klenk (8), dr. 
Remák (11), Hegedűs (10), 
Molnár A. (—), Göndőcs (10) 
Csere: Lázár (6), Sági (5), 
Molnár E. (12), Kotormán 
(6), Kiss (10). 

Asztaliténisz 

SZEOL AK—Karcagi SE 
109-55 (55-25). Férfimérkő-
zés. Szeged, Ságvári E. Alt. 
Isk. tornaterme. Vezette: 
Perjési. Füleki. 

SZEOL AK: Pataricza (28), 
Kecskés (23), Reisz (7), Ko-
vács (8), Lestár (9). Csere: 
Boros (10), Lobozár (2), 
Aradszki (12), Józsa (4), Si-
mor (8). 

Sz. Postás—Békési ÁFÉSZ 
85-G1 (45-41). Férfimérkőzés 
Rókusi Tornacsarnok. Vezet-
te: Bokodyné, Hajnis. 

Sz. Postás: Horváth (9), 
Varga (22), Kálmán (10), 
Elekes (30), Pásztás (7). Cse-
re: Erményi (2), Mészáros 
(5). T. Buzder (—), Velcsov 
(—), Kökényesi (—). 

Városi úttörő-olimpia 

Biztos 
SZVSE-
győzelem Tollaslabda 

A Szeged városi Űttöró 
Elnökség sportszakbizottsága 
a közelmúltban rendezte 
meg az asztalitenisz úttörő-
olimpia városi döntőit, közel 
80 induló részvételével. 

Eredmények: 
Lányok. III. korcsoport 

(5—6. oszt ): 1. Urbán Ildikó 
(Béke utcai Alt Isk.), 2. Fe-
kete Eri^a (Gera Sándor Alt. 
Isk), 3. Hódi Anita (Sző-
reg). 

IV. korcsoport (7—8. 
oszt): 1. Vincze Zsuzsanna 
(Ságváritelep), 2. Bárkányi 
Gabriella (Szirmai Alt. 

Isk.). 3. Kotlár Vioruka 
(Zrínyi Ilona Alt. Isk.). 

Fiúk. III. korcsoport (5—6. 
oszt.): 1. Kárpáti Péter (Ró-
kusi Alt. Isk.), 2. Illés Ró-
bert (Ságvári Gyakorló Alt 
Isk.), 3. Csonka László (Ság-
vári Gyakorló Alt Isk.). 

IV. korcsoport (7—8. 
oszt.): 1. Dudás István 
(Északi városrész), 2. Odor 
Zsolt (Gedói Ál t Isk.). 3. 
Orbán Csaba (Dugonics Alt. 
Isk.). 

A megyei bajnokságon 
korcsoportonként és nemen-
ként az 1—2. helyezettek 
vehetnek részt. 

Az SZVSE OB Il-es sakk-
csapata Budapesten, az ÉL-
GEP ellen az idény egyik 
legnagyobb, 10:4 arányú 
győzelmét aratta. A szegedi-
ek közül Linczer, Magyar, 
Giamant, Dobos, Sonkoly, 
Donkó, Lakatos és Tornyai 
győzött míg Herpai, Tenk, 
Hollósy és Vámosi döntet-
lent ért. el. 

Egy fordulóval a bajnok-
ság befejezése előtt az 
SZVSE holtversenyben a 
6—7. helyen áll a táblázaton. 
Az utolsó mérkőzését a vas-
utascsapat a Makói SVSE 
csapata ellen vivja novem-
ber 25-én. 

ló eredmények 
a „tízeken í r 

Az elmúlt hét végén Sze-
geden rendezték meg az or-
szágos serdülő tollaslabda 
tizek bajnokságát. Az ese-
ményen kitűnően szerepel-
tek a szegedi és a zsombói 
versenyzők. 

Fiúk: Nóvák Csaba (Mis-
kolc), 2. Tenyeri Tamás 
(SZOTE Lendület SK). . . . 7. 
Kovács Zsolt (SZOTE Len-

dület SK) , . . . 9. Fodor Fe-
renc (Zsombó). 

Leányok: 1. Dovalovszki 
Márta (SZOTE Lendület 
SK) , . . . 3. Maróti Mária 
(Zsombó),... 5. Kovács Zsu-
zsanna (SZOTE Lendület 
SK) , . . . 7. Kiss Andrea, 3. 
Papp Andrea , . . . 10. Gyuris 
Edit (mindhárom Zsombó). 

Birkózás 

Hegyei úttörő-olim 
Az elmúlt vasárnap Sze-

geden rendezték meg a me-
gyei úttörö-birkozóolimpia 
küzdelmeit. A két fogásnem-
ben 34 iskola 76 versenyzője 
lépet szőnyegre. • 

Eredmények. Szabadfogás. 
35 kg: Kiss Ferenc (Északi 
városrész általános iskola 
Szeged), 2. Nagy István 
(Kossuth iskola, Csongrád), 
3. Csorba József (Zrínyi is-
kola, Szeged). 38 kg: 1. Mol-
nár Ferenc (Tiszasziget), 2. 
Bottyán József (Nagymá-
gocs). 41 kg: 1. Csikós Fe-
renc (Nagymágocs), 2. Balla 
Zsolt (Szőreg), 3. Fodor Ist-

ván (Dózsa György iskola). 
45 kg: 1. Bajszár Sándor 
(Szentes), 2. Kádár Balázs 
(Csongrád). 53 kg: 1. Kál-
mán Gábor (Zrínyi iskola, 
Szeged), 2. Bullái Zoltán (Ti-
szasziget), 3. Fejes Csaba 
(Szőreg). 58 kg: 1. Szilágyi 
Zoltán (Szentes), 2. Szalai 
Zoltán (Gutenberg iskola, 
Szeged), 3. Csonka Imre 
(Csongrád). 63 kgf 1. Dóczi 
József (Szentes). 68 kg: 1. 
Csonka Csaba (Tarjáni III. 
számú iskola), 2. Tóth Ist-
ván (Gagarin iskola. Sze-
ged), 3. Dellei Zsolt (Móricz 
iskola, Szeged), +63 kg: l. 

Botrányos OIK selejtező 
Veszprémben 

Botrányos körülmények kö-
zött esett el a Volán SC if-
júsági csapata az országos 
döntőbe jutástól. A Veszp-
rémben megrendezett Orszá-
gos Ifjúsági Kupa területi 
mórkőzéssorozaton nem a ké-
zilabda. hanem a játékvezetői 
és versenybizottsági mester-
kedések játszották a főszere-
pet. A döntö találkozón — a 
Veszprém—Volán mérkőzésen 
— a teljesen szabályos kö-
rülmények között esett szege-
di győztes gólt a játékvezetők 
megadták, a versenybizottság 
hatálytalanította. így az ered-
mény döntetlen lett! E r ' Ü a 
veszprémi csapat lett a cso-
portelső, A benyújtott óvást 

a versenyhi zottság egyórás 
huzavona után elutasította. 
Megismétlődött az előző évi 
miskolci területi torna esemé-
nye, amelyből hasonló körül-
mények között nem jutott to-
vább a csapat. Üjabb egy év 
munkája veszett kárba. 

A női mezőnyben a Textil-
művek csapata nem vallott 
szégyent, de nem bírt a jobb 
játékerőt képviselő — NB l-es 
játékosokkal teletűzdelt —el-
lenfeleivel. 

A veszprémi csoportból a 
férfiaknál a Veszprémi Épí-
tők. a leányoknál a Győri 
Textiles került a december-
ben Szegeden megrendezésre 
kerülő országos döntőbe. 

Cz. L. 

Domonkos József (Kiskun-
dorozsmai II. számú iskola), 
2. Siflis Zoltán (Dózsa is-
kola, Szeged), 3. Somkuti 
Pál (Béke utcai iskola, Sze-
ged). 

Kötöttfogás. 35 kg: 1. Bo-
dai Károly (Tápé), 2. Király 
József (Szőreg), 3. Újvári 
Antal (Kiskundorozsmai II 
számú iskola). 38 kg: 1. Je-
nei János (Kiskundorozsmai 
II. számú iskola), 2. Kasza 
Sándor (Kiskundorozsmai II. 
számú iskola). 41 kg: 1. 
Laczkó Mihály (Zalka isko-
la, Szeged). 45 kg: 1. Bacsa 
Zoltán (Ságvári iskola, Sze-
ged), 2. Vozár Ferenc (Há-
mán Kató iskola. Szeged). 
49 kg: 1. Kazi Csaba (Tar-
jáni III. számú iskola). 53 
kg: 1. Miksoiczi Zoltán (Kis-
kundorozsmai II. számú is-
kola), 2. Halasi János (Kis-
kundorozsmai II. számú is-
kola), 3. Tápai Gyula (Há-
mán Kató iskola, Szeged). 
58 kg: 1. Bozóki Sándor (Ró-
kusi iskola, Szeged), 2. He-
gedűs Ferenc (Szőreg), 3. 
Széli Tibor (Tiszasziget). 63 
kg: 1. Lajkó Tibor (Dugo-
nics iskola, Szeged), 2. Má-
jer Tibor (Gagarin iskola. 
Szeged). 68 kg: 1. Lengyel 
Csaba (Juhász Gyula isko-
la, Szeged), 2. Patócs Akos 
(Béke utcai iskola, Szeged), 
3. Frányó Róbert (Szaty-
maz). +68 kg: 1. Szabó Mi-
hály (Rókusi iskola, Szeged), 
2. Berei Tamás (Dózsa 
György iskola, Szeged),. 3. 
Ábrahám György (Dugonics 
iskola, Szeged). 

Lele Ambrus, a Szegedi Va 
lan NB l-es férfikézilabda-
csapatának 21 éves. 193 cm 
magas átlövője két évvel ez 
előtt futott be igazán. Akkor 
lett először valogatott is. A 
kitűnő és kivételes adottsá-
gokkal rendelkező kezilabdás-
ról így nyilatkozott a napok-
ban Svédországból, a Világ 
Kupáról Faludi Mihály, a vá-
logatott szövetségi kapitanya: 
. . . . . a fiatal kerettagok kö-
zül már mindenki játéklehe-
töseget kapott, különösen a 
két szegedi kézilabdás. Lele 
Ambrus és Oláh Béla bizo-, 
n y i t o t t . " 

Lele 21 évesen 31 alkalom-
mal szerepelt eddig a felnőtt 
válogatottban, a jövö legna-
gyobb ígérete. Nemcsak te-
hetsége emeli erre a rangra, 
hanem emberi tulajdonságai 
is. Svédországból hétfőn ér-
kezett haza és ma. szerdán 
már Romániába utazik a vá-
logatottal. Ezt az egynapo^ 
szegedi tartózkodást használ-
tuk fel arra, hogy eddigi pá-
lyafutásáról beszélgessünk a 
fiatal sportolóval. 

— Hat évvel ezelőtt a Ró-
zsa Ferenc Gimnáziumban 
kezdtem a kézilabdázást. 
1974-ben már a Volán SC 
igazolt játékosa lettem. Há-
rom év múlva. 1977-ben pe-
dig a Kárpát Kupán, Romá-
niában magamra ölthettem a 
válogatott címeres mezét. 

Lele Ambrus számára bi-
zonyára felejthetetlen marad 
az idei év. Járt öt országban 
és még következik négy. De 
menjünk sorjában. Február-
ban Ausztriában, majd az 
NSZK-ban lépett pályára a 
Volán SC színeiben. aztán 
csapatával a Georges Ma-
renne Kupán Párizsban a 
harmadik helyet szerezték 
meg. A nyugati túra 10 mér-
kőzéséből csak a Tbiliszi Bu-
revesznyik ellen vesztettek. 
A legtöbb gólt is Lele dobta, 
mégpedig 55-öt! Következett 
a dániai junior világbajnok-
ság. 8 mérkőzésből 45 góllal 
a legeredményesebb magyar 
játékosnak bizonyult Erre a 
VB-re így' emlékezik: 

— Hatodik helyen végzett 
csapatunk. Az első négy ta-
lálkozón 30 gólt dobtam, et-
től kezdve azonban minden 
mérkőzésen külön őrzőt kap-
tam. Nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy én lehettem 
a junior válogatott csapatka-
pitánya. Sajnos a mi csapa-
tunkban nem volt annyi 
kulcsember, mint az ellenfe-
leknél. Azt tapasztaltam, hogy 
a nyugati csapatok közül óriá-
si fejlődés mutatkozik a své-
deknél, a dánoknál és a fran-
ciáknál. ,Az igazi klasszist 
azonban a szovjet és a jugo-
szláv juniorok képviselték. 
Valamennyi csapat kitűnően 
védekezik és szovjet példára 
a négy belső ember magas 
játékosokból tevődik össze, és 
csak a két szélső alacsonyabb 
termetű. 

Folytatva az éves sikersoro-
zatot Lele Ambrus, csapatá-
val. a Szegedi Volánnál a 
harmadik helyen végzett a 
bajnokságban! A csapat gól-
királya Lele. 117 góllal! No-
vemberben ismét meghívást 
kapott a válogatott keretbe. 
A Deorecen Kupán 10 góllal 
járult hozza a magyar csapat 
kupagyőzelméhez. Követke-
zett a svédországi Világ Ku-
pa. ahol mind a 4 mérkőzé-
sen kitűnően szerepelt. 32 
gólt lőtt az ellenfelek háló-
jába. 

— Hogyan emlékezel vissza 
a'Világ Kupa esemenyeire? 

— Örökre felejthetetlen 
marad számomra, hogy részt 
vehettem ezen a versenysoro-
zaton. amely a magyar kézi-
labdasport eddigi legnagyobb 
sikerét, eredményét hozta. 
Tartalékosan is negyedik he-
lyen tudtunk végezni és egye-
dül nekünk volt esélyünk ar-
ra. hogy megverjük a Világ 
Kupa győztesét, a Szovjet-
unió gárdáját. 

— Négy góllal vezetett a 
csapat az első félidőben, mi 
okozta, hogy a végén ötgólos 
vereséggel hagytátok cl a já-
tékteret? 

— Szünet után 15-1 l-re ve-
zettünk. amikor Kontra Zsolt 
kihagyott egy 7-méterest Így 
16-11 helyett 15-12 lett. Ta-
lán elég csak annyit monda-
nom. hogy ezen a találkozón 
Kovács Petinek nem sikerült 

S í p o s I s t v á n í e i v é t e l e 

Lele akcióban a Bp. Honved elleni mérkőzésen. Kovács 
Péter már elkésett a közbeavatkozással, Verőci kapus pedig 

reménytelen helyzetben van 

gólt lőnie. És ilyen előnyt 
nemhogy a szovjet csapatnak, 
de gyengébb ellenfeleknek 
sem adhatunk. 

— Milyen program követ-
kezik még az idén? 

— Szerdán délelőtt indul a 
válogatott Romániába, az 
úgynevezett mini-világbajnok-
sagra, a Kárpát Kupara. 
Nyolc csapat vesz részt ezen 
a versenyen, mégpedig a B-
csoportban: Szovjetunió. Ju-
goszlávia. Lengyelország. Bul-
gária. A mi csoportunkban 
pedig: Romania, NDK és 
Norvégia. A csoportok első 
két helyezettje játssza a né-
gyes döntőt. December 3-án 
ismét a válogatottal Tbiliszi-
be utazunk, ahol A-kategóriás 
minősítő versenyen, hatos tor-
nán veszünk részt. Tbilisziből 
ugyancsak A-kategóriás (a 
világbajnokság első. hat he-
lyezettjéből legalább két csa-
patnak kell szerepelnie) tor-
nára utazunk Rostockba. De-
cember 28-tól pedig csapatom-
mal. a Volánnál kéthetes 

NSZK-beli túrán vehetek 
részt 

— Mit szeretnél elérni, mint 
kézilabdás? 

— Minél több válogatott 
szereplést, csapatommal pe-
dig bajnoki címet. 

— Hogyan állítanád össze a 
világválogatottat? 

— Hoffmann (NSZK-beli) 
— Kontra (magyar). Birtalan 
(román), Panas (lengyel). 
Klempel (lengyel). Kravcov 
(szovjet), beállósban pedig 
Kusnyir (szovjet). 

— Eddigi legkellemesebb 
emléked? 

— Az 1977-es junior világ-
bajnokság, ahol ezüstérmet 
szereztünk és természetesen 
a mostani Világ Kupa. 

Lele Ambrus ma csapattár-
sával. Bartalos Zoltánnal is-
mét útra kelt. Ezúttal Romá-
niába. ahol a mini-VB-nek 
számító Kárpát Kupán képvi-
selik Szegedet, a magyar vá-
logatott címeres mezéber 
Kívánjuk. hasonló sikerrel, 
mint eddig! 

Bagaméry László 

S p a r t a k i ó d v e r s e n y e k 
Szegeden, a DÉLÉP SC te-

kepályáján rendezte meg a 
Csongrád megyei Testneve-
lési és Sporthivatal a mun-
kahelyi és a falusi dolgozók 
spartakiádjának megyei dön-
tőjét a telte sportágban. 

Eredmények: Munkahelyi 
dolgozók spartakiádja. Csa-
patverseny. Nők: 1. HÓD-
GÉP Vásárhely (Szávai, 
Vékony, Mérainé, *Eeréné). 2. 
HÖDIKÖT makói gyáregy-
ség-. Férfiak: 1. Szegedi 
NKFV A csapata (Mészáros, 
Csányi, Bölcsföldi, Bolba). 
2. Makói BM, 3. Szegedi 

NKFV B csapata. Egyéni 
versenyben, nők: 1. Szávai, 
2. Vékony (mindkettő HÓD-
GÉP Vásárhely), 3. Kocsis, 
(HÓDIKÖT Makó). Férfiak: 
1. Szögi (HÖDGÉP Vásár-
hely), 2. Mészáros (Szegedi 
NKFV). 3. Dobos (Makót 
BM). 

Falusi dolgozók sparta-
kiádja csapatverseny: l .Már-
tély (Bene, Szabó, Zsadá-
nyi. Juhász), 2. Üllés. Egyé-
niben: 1. Bene, 2. Szabó 
(mindkettő Mártély), 3. He-
gedűs (Üllés). 

A Magyar Alumíniumipari Tröszt 

Hódmezővásárhelyi Fémipari Vállalata 

pályázatod hirdet 

gazdasági 
igazgatóhelyettesi 
munkakör betöltésére 

Cím: Hódmezővásárhely, 
Szántó K. J. u. 162. 6800. 

Feltétel: közgazdasági egyetemi végzettség, 
legalább ötévi gyakorlat.. 

A pályázatot a fenti címre részletes önélrtrajz 
mellékletével kérjük megküldeni. 
Szükség esetén a letelepedéshez 
segítséget nyújtunk. 

t 


