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Igazi tömegsport-e 
A. József Attila Tudomány-

. Bgyetem Sportklubja február 26-
án tartottá meg Küldöttközgyűlé-
sét a központi épület aulájában. 
Az ülésen dr. Rákos István. Az 
egyetemi párt-vegrehajtó bizott-
.ság Ifjúsági felelőse köszöntöt-
te a megjelenteket, köaöttük 
Jlíftri Kálmánt, a megyei Test-
nevelési és Sporthivatal elnökét, 
Borbély Andrást, a városi test-
liivelési és sportfelügyelőség ve-
zetőjét. dr. Kemenes Bélát, a 
SZEOL Aft elnökhelyettesét, Ko-
vács Jánost, a Klub ügyvezető 
elnökét, valamint a szakosztá-
lyok képviselőit, 

A bevezető szavak utáfl dr. 
Pácz János elnök számolt be a 
küldöttközgyűlés résztvevőinek 
áz egyetemi sportklub elmúlt 
esztendőben végzett munkájáról, 
a főbb eredményekről. Beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a klub 
— "történetének hétéves Idősza-
kában igazi tömegsport-egye-
sületté vált, amit az adatok is 
éltesen bizonyítanak: jelenleg 
«49-e« tagjai a sportklubnak, 
közülük félezer a hallgatók és 
159 az oktatók, dolgozók szá-
nna. Az egyesület elnöke beszá-
iji9lój<^>an külön foglalkozott az 
eáyes szakosztályok és sportcso-
portok tevékenységével. Ezen be-

• 

lül is kiemelte hofey az egyesüléti' 
élet soron követkeéfl egyik 
legfontosabb feladata az idén a; 
szakosztály vezetési munka meg-
javítása. Elmondta, hogy a múlt' 
evben a legsikeresebben a kézi-' 
labda- és a kosárlabdá-szakosz-
tály működött, melyeknek csapa-
tai jó helyezéseket értek el a Vé-I 
rosi bajnokságokban. A legtlá-\ 
gyobb fejlődés a röplabdti-seak-\ 
osztályban volt: 1978. őszén meg-
alakult a férfi csriput, amely »-' 
egyelőre versenyen kívül — aj 
megyei bajnokságban szereplő; 
legerősebb együtteseket is le-' 
győzte. A beszámolóban dr. ttáczj 
Jáhos felhívta a figyelmet arra! 
is, hogy fogyatékosságok mutat-
koztak az asztáHteiiüz-szakosz-1 
tály, illetve a kispályás labda-t 
rúgó-sportcsopoft szervezési 
munkájában. A hiányosságok ki-
küszöbölése annál is inkább kí- | 
V'ánátos, hiszen a leghtgvobb | 
tömegeket megmozgató, közked-. 
Veit sportágakról van szó. Be-
széde végén az egyetemi sport-, 
klub elnöke köszönetet mondott, 
az intézmény állami vezetése j 
által rfyüjtótt rendszeres táitio- ' 
gat&sért, valamint a sportvezetők 
lelkes munkájáért- » 

Ezt követően Csiszár M f é el-
nök terjesztette elő a JATE SC 

Számvizsltáló Bizottságának je-
lentését. majd a hozzászólásokra 
került sdt\ A félSzólalók a sport-
klub munkájának értékelésévél 
kapcsolatos észrevételek megté-
tele inelletl felajánlották, hogy 
A jövőben még több társadalmi 
munkát végeznek az Ady téti 
tvbrttelev korszerűsítéséért, csi-
nosításáért. A liieíhívott vendé-
Bek közül Mari Kálmán hozzá-
szólásában kérte, hogy az egye-
temista fiatalok részesítsék ria-
gvobh erkflie*! támOpatá«tteh a 
Város spörtégvesületeit. s aktí-
vabb rés5fVéte'f»kkel segítsék az 
Edzett ifjüsée^rt mozgatom fel* 
adatainak vfelót-a v4M&6t. Úr. 
Kemtnes fiéla nédig a 
AK további támösíttíásáröl b l^o-
sítotte az fegyetedii sportegyesüle-

t e . Rád* JánOSnák az elhang-
zott kérdésekre» iavafejatokra 
ádött válasíal, maiddá UeszáMWfc 
eavüangú etfrttf^áca •• és a? álatt-
spahátv nivaM-
AvA*n után a k'íuuHMt- ssemélyi 
kérdésekről ha+írT»tak. 

Á kftldöttkőzevfi'As be'oWŐ 
ktn«aként a snortkliilj 
Mlffiakat adott St a? élmrtlí 
•Kert k W ^ t a d « muttkát vég* 
tt ipéríhUtfVfUtftak. - ' -flett 

m«• 
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Bemutatjuk szakosztályainkat .» ? . • » . 
Háromszor nyertek bajnokságot 

Y Eirte hét óra múlt, a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem sport-
telepén a lányok éppen edzés-
tftfe Készülődnek.' Török Julian-
na séigurló üt-voet, a csapat 

Í ^ W ^ ^ o f t f l í ^ i ^ ö s á f a l ^ é h a k 
< f i»wi t iO |wr* ' iHqr t itejM'cM 

esipnünK hogy a kézilabdázók 
fri unkájáról, eredményeiről be-
szélgessünk: 

— Magam hat esztendeje ve-
szek részt a szakosztály és a női 
csapat munkájában, irányításá-
ban. Jeiehlfeg huszonötén Va-
gyunk az együttesben, valameny-
tiyien szerelmesei ennek a sport-
ágnak. Érzésem szerint elenged-
hetetlen feltétele a sikernek, 
hogy mindenki szívvel-lélekkel 
dolgozzam, még 

a vizsgaidőszak-
ban is Vállalva az edzéseket és 
a mérkőzéseket. Szerencsére 
¿hifidé 

Valamennyi csapattagról 
élmtmdható. Ezzel a felfogással 
természetesen az eredmények 
sem maradtak el: 1974-ben nyer-
tünk először várost kézitabda-
bajnokságot. Utána némi vissza-
esés mutótkoa&tt, UgyániS hosszú 
ideig csak diákedzőnk volt, s 
arihak az évnek a végén követ-
kéz«« be a nagy váltás. Többen 
befejezték tanulmányaikat. az 
ú j emberek beépítése a csapatba 
pedig nem kis Időt vett igénybe. 
Boros László, a jelenlegi szakve-
zető" azóta Irányítja az edzéseket, 
amikor ,an egyetemen létrejött a 
testnevelési tanszéki csoport, s 

az összes szakosztály tanár-ed- ' 
zőt kapott. Ennek is köszönhető, 
hogy ez idő alatt mindkétszer 
sikerült megszereatiürtk az első 
helyet a Városi bajnokságban. A 
lányok sikerlíBtáján szerepéi 
még az 1974, telin elhódított te-
rembafnOkság, - valamjnt^ •már-

a Mátelus íá. Kupán. Tavaly 1 

sikerült eljutnünk At Országos 
Egyetemi-"-Főiskdlai fitjnokság 
elődöntőjéig Sajhos, gyengéb-
ben megy a csapatnak a Me-
dikus Kupa kíktíelmeirtt melyen 
legtöbbször bronzérmesek vol-
tunk. 

Boros Zászló munkáját dicséri 
az említett bajnoki elmeken és 
ehlyezéseken a megfelelő csapat-
szellem, a jó közösség is. Ott-
jártunkkor a téli aláporó edzé-
sek egyikét láthattuk. Miközben 
a lányok a gyakorlatokat végez-
ték, az edző rövid. értékelést 
adott: 

— A korábbi együttes stílusát 
tekintve egységesebb volt. Ezért 
az utóbbi két évben a lányok-
nak jobban megfelelő iátékmód 
kialakítása Volt a legfontosabb 
feladat. Éz. ö<rv érzem, annak 
ellenére sikerült, hogv az után-
pótlásban annyira kiemelkedő 
tudású játékos nincs. Á jó csa-
patszellem. a lelkesedés viszont 
nagyban hozzálárult a harmadik 
bajnoki cím elnyeréséhez. Ter-
mészetesen az idén is szeretnénk 

megőrizni az első helyet, bár ez 
— reálisan megítélve a bajnoki 
színvonalat — minden eddiginél 
nehezebb lesz. Másik célunk: 
előbbre lépni At orvostudományi 
egyetemek sporttalálkozóján. » 

A kézilabda-szakosztály . férfi 
csapatának .¿iSrtfMieitti«" «ókban 
hasonlít a lányokéhoz. Koráb-
ban itt is hallgatók Vezették, 
szervezték *ft gárdát. A fiúknak 
azonban annak ideién gyengéb-
ben ment. A bajnokságban az 
utolsó helyről indultak. utána 
sokáig a keaéomezőtivhöíí tar-
toztak. Pedig Hédii Jóisef tanftr-
edző véleménye szerint, két ev-
vel ezelőtt igen jó játékosokból 
állt a csapat. Azóta nagyrészt 
kicserélődött a társaság, ma már 
zömmel első-másodéVesek a 
tagjai az együttesnek. A fejlő-
dést bizonvítia, hogv a műtt év-
ben már ötödik hebten Vérteztek 
a városi bajnokságban, a Novem-
ber 7. Kupában és a terembsj-
nokságon oedig egv-egv ezüstér-
met szereztek. Amim e*t az ed-
ző elmondta, a továbbiakban fő 
céljuk: valamelyik dobogós, hely 
elértse, s főbb szerenlés az egve-
temek közötti rendezvényeken, 
elsősorban a Medikl's Kupán. 

S ha a szakosztály mind az 
(•evetem, mind bedig a hallga-
tok részéről még nagyobb támo-
gatást élve«, az minden biaonv-

döntő lflvest ádtiaf az el-
zelések Valóra váltósáhbz. 

(szaiay) 

HAVAS, L E J T Ő K „ H Ó D Í T Ó I " 
Nem a . Mdegtől fáztunk, ha-

nem a ránk váró feladattól, 
hegy meg kell tanulni síelni, 
röpke tíz nap a la t t A tizenöt 
fős magyar csapat február 17-én 
indult útnak a lengyel Tátrába. 

ar hallgatóiból össze-
.is együttes a LUblltii 

em vendégszeretetét élvez-
mástél héten keresztül. 

Géza és Gyarmati La-
jos testnevelőtanárok, valamint 
Aftdzsej Voltak az oktatói a ma-
gyar sportküldöttségnek. Közü-
lünk legtöbbnek még síléc sem 
volt a lábán, S így érthető, hogy 
az első leereszkedés gatyaféken 
törtéht. Mindenki nagy akarás-
sa l ambícióval kezdte a Síelés 
alapiéinak elsajátítását. Az első 
buWások azonban néhány embert' 
meggondolásra késztettek és a 
hátralevő napokban alig lehetett 
s í l é c e t ' látni a lábukon. (Ok le-
het hogy SZOT Üdülőnek néz-
ték a t ábo r t . . 4 Szerencsére a 

többség szorgalmasan dolgozott. 
Délelőtt kilenctől egy óráig tar-
tottak A foglalkozások. Délután 
szabad program. Volt, aki ezt is 
edzéssel töltötte, volt aki olva-
sot t beszélgetett. 

• A negyedik napon akiknek 

a nagy pályára. Első pillah 
félelmetesnek tűnt a lejtő. Volt 
miben gyönyörködni a Szem-
nek. A távoli tájak mindig bő-
velkednek titkokban. Ezen a Vi* 
déken gazdag a természet A 
tátrai hegyvonulat csúcsai fehér 
hósapkát viselnek. A sípályát 
beragyogta a februári napsütés 
A menők egymás után cikáztak 
a „láthatatlan" lejtő Vége felé. 
Ml is megindultunk lefelé las-
san, óvatosan. 

— Jobb lábon a testsúly — 
hallom az edzői utasítást 

— Mit ugrál»«? Jon egy baj-
nokjelölt, balra nem tud elOznl, 

s így jobbPa próbál elsuhanni. 
Te meg bakkecskeként elébe Vá-
gódsz. Maradj ezen a kis sávon! 

Hiába. Ennek a sportágnak is 
megvan a maga szabálya, eti-
kettje. A jeges pályán nehéz 
volt megtanulni síelni. A ke-
mény edzésekért kárpótolt a 
ragyogó napsütés, s a hetedik 
hapon apró pelyhekben hulló 
hó. Másnap szinte bukás nélkül 
siklottunk a Völgy felé. Minden-
ki mosolygott, élvezte A sportág 
Örömét szépségét. 

Az utolsó napon a bőséges va-
csora után a házigazda — Ahd-
zsej — a Lublint Egyetem ne-
vében kis ajándékokkal kedves-
kedett nekünk 

— Kár, hogy Vége No, de se-
baj. Jövőre ismét kijövünk. 
Ilyen, és ehhez hasonló hangot 
lehetett hallani a hazafelé tartó 
Vonaton. A sporttábor álomszép 
Volt „ ^ 

P A L A G « OVfmOY 

Sítábor 
A SZOTE Testnevelési Tanszéki 

Csoportja, valamint KIBZ-Szer-
vezete immár harmadik éve 
szervezi meg a hallgatók részére 
Nagyhideghegyen téli sítáborát 
közöseh, A 43—44 hallgató, aki 
részt vbss ebben a sítáborban 
egész évi rehdszetes sport, illet-
ve spbrtszqrVezői munkája Jutal-
makéin, minimális egjréfü hoz-
zájárulás ellehében ismerkedhet 
meg a síelés alapjaivá! AZ ed-
digi tapasztalat azt mutatja, 
hogy igen iiépizerű és hasznos a 
hallgatóknak az ilyen jellegű 
aktív kikapcsolódása Vizsgaidő-
szak befejeztével As egy Hétig 
taftó sítáborban a komoly fizi-
kai igénybevétel mellett szinte 
miftden nap különböző kulturá-
lis programok, vetélkedők tették 
még hangulatosabbá, szórakoz-
tatóbbá a pihenést 

L Matematika 
Febriiárbah fejeződött be A 

JATE fcdakszerveíetet Uifcottsága 
álltai hegyedszer megrendezett 
oktatój—^bl|ozói férfi asztalite-
nisz-CSapS tba j n oksá g. Áz A cso-
portban fl győzelmet a Mate-
matika (dr. Papp, dr„ Hatvani, 
dr. Pintér, Totik együttese sze-
rezte meg. . A B csoportban a Mű-
hely és a Kibernetika II. végzett 
Hé els(T hölyen holtvértenjfBefi; 

' - A - m esapatók iteAen*ét!eií a 
Fizika együttese nyert. A nők 

- csapatversenyében" a i t j Papp 
Jíatalíii, dr. Miiben Margit , dr. 
Deák .. György né összetételű 
együttes volt a legjobb; 

í EDZETT 

Ez Is, az is 
— innen, onnan 

t ) Pályázati felhívás. A JATÉ 
SC elnöksége pályázatot hirdet 
a sportklub idizlájdfa emblirtia 
Vagy ielVénytervezet elkészítésé-
re, Hatitidő f9?S. március 2Í. 
A pályamuhkak elküldhetők a 
JATE 6C irodájába (Ady tét 
2.), illetve betíobhatők a Testne-
velési Tánszék, vagy a söörtkliífc 
ládájába. A legjobbnak ítélt pá-
lyamunka készítőjét aá' egyesület 
jutalomban részesíti. 

Ö A SZOTÉ Lenéélet Sport-
egyesülete február 21-én tartot-
ta meg küldöttközgyűlését, me-
lyen többek között ieien v<»lt 
Hálász Jánosné, 3 városi sport-
felügyelőség képviselőié, dt. Be-
rencsí György, a SZOTE sport-
bizottság elnöke, valamint dt. 
Vetró Gábor seb-titkár. Az ülé-
sen dr. Gccse Árpád, az egyesü-
let elnöke tartott beszámolót, 
melyben kitért az elmúlt évbéh 
elért eredményekre, külön hang-
súlyozta a nagy tömegeket meg-
mozgató sportrtndeZvények jé-
lett tőségét, thirtt a HVárl kaiak-
tdboi'i a téli sítábof, vagy az E«-
zett ifjúságért mozgalom kereté-
ben Szervezett stJórtfoglalkozA-
Süfc. A bWíámoíót és a szám-
vizsgáló bizottság elnökének j#-
lehtését köveloen hozzászólások-
ra került SOt. Ezután Ismertették 
az egyesület alapszabályának 
módosítását. Befejezésül a kö»-
gyűlés egyhangúlag elfögadte a 
beszámolót és a módosít«** a d ó -
szabályt. 

• Öár gyŐíött. mégsem sike-
rü l t továbbjutnia az országos 
Egyetemi—Főiskolai Balhokság 
küzdelmeiben a JATE férfi röp-
labdacsapatának, Az együttes A 
mérflus 4-én ö fiágvárl torna-
termében a Süölhoki Kilián Ka-
tonai Műszaki Főiskolával leját-
szott mérkőzésen ugyan 3:1 
aranyban nyert de mert az el-
s6 "találkozón 3:1-re kikapott, ki-
esett a további küzdelmekből 

. Sikeresebben szerepeltek a 
föpfebdá«ó" -Íányökí akik 'á nyolc 
közé jutásért vívott-első mérkő-
zésen Idegenben győzték le A 
Kaposvári Tanítóképző FőlskolA 
csapatát. 3:2 arányban fVlssza-
Vágó március 9-én Szegeden. 

Még jobb eredményeket 
Február 27-én tartotta az 1970 

as év munkálát értékelő közgyű-
lést a juhász Gyüla Tanárképző 
főiskola Sportköre. Kovács Iván 
főiskolai docens, a köígvülés el-
nöke üdvöZőlte a megjelent hall-
gatókat, oktatóit. Az intézmény 
vezetőit: dr, Vaskor Andrds ffl-
igazgató-helvettest, dr. Kőkúti 
Lajost, a főiskolai pártbizottság 
titkárát, dr. Puskás Albertet, a 
főiskola szakszervezeti bizottsá-
gának titkárát; a megyei és vá-
rosi sfloftszervek kéöVisélfHt: fe-
kete Károly főelőadót, az OT«$M 
Csongrád megyei referensét. Fe-
kete Lászlót, a megvei TSH mód-
szertani előadóját. Borbély And-
rást, a városi Testnevelési és 
Sportfelügyelőség vezetőiét. 

Ezt követően Hagy László, a 
sportkör elnöke értékelte az el-
múlt év muhkájflt, kiemelve, hogy 
hogy feladataikat alapvetően tel-
jesítették, de egyes területeken 
további fejlődésre van lehetőség 

Az egyesületi tömegsoort mun-
kát az „Edzett ifjúságért" mozga-
lom célkitűzéseinek megfelelően 
eredményesen végezték, tigvah-
akkor szemléletváltozásra kell 
törekedni, s ez szükségessé teszi 
az agltáciős-brooaganda tevé-
kehvség fellesztését. 

Több együttműködési szerző-
d e t kttötték a Vát-osban mflk«-
dő más egyesületekkel, illetve 
snórtszefvekkel. A kfi*eijövft fel-
adata az együttműködés részle-
teinek kidolgozása, további fino-
mítása. 

A szakosztályi munkáról szólva 
Naev László hangsúlyozta, hogy a 
befektetett erő nem mindig hoz-» 
ta meg a megfelelő eredménye-
ket. továbbléné«»-e tehát ezen a 
towiieten is szükség van. 

Évek óta legeredményesebb 
S7ak0s*tá1v a tornászoké Az el-
ért «¿.intet továbbra is tartani sze 
rétnek, ezért fontos aa utátipót-
lás-nevelés lavltása. Csak Mar-
mád- és negyedosztályú verseny-

e k vannak atlétikáién a teg 
1obb kézíla^dások pedig «» itt. 
működési szerz'Wésekhek -negfe. 
lelően — más egyesüie'ek^en 
sportolnak Egy éve alakult új já 
a kosárlabda szakosztály. 

Legmostohább köHllménvek 
között a lab^anlgók dolgának, 
saját pályájuk sínesen. A lavu* 
'áshoz iobb hozzáállásra ko-no-
Ivabh edzésmunkára van szük-
ség tgen gyenge — tömeg*-•a«t» 
sz'nvonalú — a rönlabda *7ak« 
osztály. Nagv létszámmal dole<>. 
Zik a természetjáró sZakftsztály, 
a rendozeresen túrázók száma vi-
szont kicsi, 

At 1978-as Ovsrágos Egveteml 
és Főiskolai Öainok»ágon a sMort-
kör tizehkét sportágban k^nvi-
settette. magát, csak súlyemelés-
ben nem indítottak versenyzőt 
•=ÍZéO eredmétlveket értek el olvan 
sportágakban i s — néld/ml 
—. amelveknek a főiskolán nirics 
szakosztálya. 

Csásei Sándorné az egve«ület 
gazdasági vezetője számolt be ar-
ról, mire menhvit kH1tmt«it a 
mült évben, ismerte+»e az 197Ö. 
évi k«ltségve'éstervet. 

A beszámolót követi vitában A 
városi sportrendezvényedre szóló 
bérletek kérdése került 
pohtba. Ilyet még a ».e«tne-eie<! 
szakosok sem kapnak, oed'g a 
versenyek, mé»'kfí7é*ek lá^ogotA-
sa számukra nemcsak sz'rakn 
zás. hanem a szakmai munk^np/t 
is része. 

Ezután úi tagokat váU'-ioitak 
aZ elnökségbe, maid N»gv ' ,ás-7l 
felolvasta az OTStí í l ta ' Vin-w» 
alaosza^álv-mődosítSsI 
tot, amit a kö*gv\il*< «u-gf, 

A klzgvűiés véaAn 4r. Vr-' nr 
András megköiiiöhte a s r' r 
lelkes, ió munkálá» mHid 1' 
maká* adott át a kiem^'.-e1* 
mUhkát Véözett sportolókrlak és 
sportvezetőknek. 

F. GY. 


