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Holnap, Hogyan lehetne javítani megyénk labdarúgását? 
a Tisza-parti stadionban _ • • • I w • 

SZEOL AK— Bajnokok iskolai 
Dunakeszi VSE vagy iskolák bajnokai? 
darúaó NB II Közén- sokkal több kell. hoev meg- * * 

Sakkolimpia 

Továbbra is 
élen 
a magyarok 

A „13"-as szám szerencsét 
hozott a magyar férfiváloga-
tottnak Buenos Airesben a 
23. sakkolimpián. Az együt-
tes a 13.. utolsó előtti for-
dulóban az izraeliekkel mér-
te össze tudását, és 2,5:1,5 
arányban diadalmaskodott, 
így továbbra is a verseny 
vezető helyét foglalja el. 
Ezen a találkozón egyébként 
Porttsch legyőzte Dzindzi-
hasvilit, a Ribli—Liberson, a 
Sax—Bleiman és a Csom— 
Grünfeld játszma döntetlen-
nel fejeződött be. 

Labdarúgás 

Szovjet 
válogatott 
csapatok 
Magyar-
országon 

A közeli napokban két 
szovjet labdarúgó-válogatott 
érkezik magyarországi ven-
dégszerep lésre. 

Hétfőn reggel a Szovjet-
unió utánpótlás-válogatottja 
jön meg, és a Ferihegyi re-
pülőtérről egyenesen Pécsre 
utazik, a szerdai Magyaror-
szág—Szovjetunió utánpót-
lás-válogatott mérkőzés szín-
helyére. 

A Szovjetunió olimpiai 
válogatottja három mérkő-
zést játszik hazánkban: no-
vember 19-én Szekszárdon a 
Magyar Néphadsereg válo-
gatott. 22-én Salgótarjánban 
a helyi NB l-es csapat. 25-
én pedig Dunakeszin az NB 
II osztályú együttes lesz az 
ellenfelük. 

A szovjet olimpiai együt-
test Lev Jasin, a korábbi 
évek világhírű, Európa leg-
jobbjának (aranylabdás volt) 
is választott kapus vezeti. A 
vendégek november 18-án 
érkeznek Magyarországra. 

A labdarúgó NB II Közép-
csoportjóban az őszi idény 
befejezéséig, a tavaszi első 
fordulót is számolva, még öt 
mérkőzésük van a csapatok-
nak. A hajrában a SZEOL 
AK-nak sorrendben a követ-
kező együttesek lesznek az 
ellenfelei: Dunakeszi VSE 
(itthon), Volán SC (idegen-
ben), Honvéd Bem J. SE (itt-
hon), Építők SC (idegenben), 
Budafoki MTE (itthon). 
Akárhogyan is nézzük, nem 
lesz könnyű sorozat, még úgy 
sem, hogy háromszor hazai 
környezetben lép pályára a 
szegedi csapat. 

— Fokozott figyelemmel 
készülünk a finisre, a héten 
a szokásosnál nagyobb terhe-
lést kaptak a játékosok — 
mondta dr. Dunai János, a 
SZEOL AK vezető edzője, 
amikor szóba került a követ-
kező öt hét programja. — 
Vasárnap a Vasas Ikarus el-
len közepes színvonalú já-
tékkal, kiemelkedő teljesít-
mények nélkül értük el biz-
tos győzelmünket. Az elkö-
vetkezendőkben viszont ennél 

sokkal több kell, hogy meg-
tarthassuk helyezésünket, il-
letve előrébb lépjünk. A Du-
nakeszivel való összecsapá-
sunkat tulajdonképpen fő-
próbának szánjuk a Volán 
elleni, rangadónak beillő ta-
lálkozónk előtt. Holnap biz-
tos győzelmet és meggyőző 
játékot várok a csapattól. 

— A sérültek felépültek-e, 
változtat a múlt heti csapa-
ton, vagy most is azok lép-
nek pályára, akik Mátyásföl-
dön? 

— Hegedűs Ferenc még 
nem teljes értékű harcos, ő 
könnyített, egyéni munkát 
végzett a héten. Szalai meg-
gyógyult, helyet kap a keret-
ben. Az összeállításról még 
nem döntöttem, csak a szom-
bati edzés után hirdetek csa-
patot a következő keretből: 
Nagy. Újhelyi, Hevesi, Sza-
lai, Hegedűs, Nahóczki, For-
gács, V. Tóth, Kozma //., 
Petró, Kunszt, Repka, Kádár, 
Szeghalmi, Jernei. 

A mérkőzés délután 3 óra-
kor kezdődik. 

Vasárnap, Makón 

Autocross verseny 
Az autocross AFIT terep-

kupa elnevezésű versenyé-
nek harmadik, egyben döntő 
fordulóját Makón, a Maros-
parti lődombok mellett ren-
dezik meg. A szegedi 'AFIT 
SE autós szakosztálya no-
vember 12-én 10 órakor bo-
nyolítjá le a rangos viadalt, 
amelyen az ország összes — 
előreláthatólag hét — spe-
ciális cross autója rajthoz 
áU. Ennek megfelelően a 

pálya kijelölését az e kate-
góriában kiváló eredmé-
nyekkel rendelkező Darázs 
Antal, a DÉLÉP SC ismert 
crossozója végezte el. Ha az 
időjárás kedvező lesz, bizo-
nyára élvezetes és magas 
szintű versenyt láthatnak az 
e sportág iránt érdeklődő 
nézők. Nevezéseket a hely-
színen 7—8 óra között még 
elfogadnak. 

A D O M A S Z É K T O V Á B B R A 
IS A Z ÉLEN 

A megyei IIL osztályú labda-
rúgó-ba jnokság 10. fordutó jában 
az éllovas Domaszék Idegenben 
gy Szőtt, mfg riválisai közül a 
KübeJtháza és a Zákárenyszék 
döntet len e r edmény t ér t el. a 
baks tak pedig vereséget szen-
vedtek Pusztaszeren. Eredmé-
n y e k : Pusztamérges—Domaszék, 
2-3, Balás tya—Forráskút 1-0, 
Asotthálom—Dóc 0-0. Pusztaszer 
—Baks 3-t, ÜUés—Csengele 5-0, 
Zákányszék—Rúzsa l - l , Höszke— 
Kiibekháza l - l . Az i f júságiak 
mérkőzésein t Pusztamérges—Do-
maszék 3-0, Balástya—Forráskút 
2-2. Asotthalom—Dóc 3-0, Pusz-
taszer—Baks l - l , Üllés—Csenge-
le 1-0, Zákányszék—Ruasa Al , 
Röseke—Kübekháza 6-2. 

Sportműsor 
Röplabda 
Osztályozómérkőzésok az NB 

n - b e jutásér t . Nők. DEl.f.t ' 
Spor tcsarnok, 10 30. 

Labdarúgás 
Megyei IL osztály: Kossuth SR 

-Csattádpalota. Zalka-laktanya, 
18. K u n Szabó. 

V A S Á R N A P 
Kosárlabda 
NB I. Fé r f i ak : SZEOL A K -

BKV Előre, u jszegcdi Spor tc sa r -
nok. 11.30, Rttter, Gldófalvy. 
Előtte NB-s I f júság i mérkőzés. 
Nők: székes fehérvár i Kpi tők-
SZEOL AK, Székesfehérvár , 
80.30. dr. Garamvölgyt . Kardos . 

Röplabda 
NB n . Közép. N ő k : DELEP SC 

- T o k o d ! Epltők, Szöregi út , 10. 
F é r f i a k : DELEP SC-JSsztergoml 
MEDICOR. Szöregi út, 11-30. 

l a b d a r ú g á s 
NB H. Középcsopor t : SZEOL 

AK-Dunakesz i VSE, Tisza-part i 
stadion, 16. Ganz-MAVAG—Sze-
gedi Dózsa, Budapest , Kőbányai 
üt. 13. 

Megyei L osztályt Klskundo-
rozsme—SZVSE, Kiskundorozsma, 
10, Bács m. Jv. Szentesi Kinizsi— 
UÖDUKÖT, Szentes, 13, Jung . 
Csongrád—Apátfalva, Csongrád, 
13. Szolnok m. Jv. KSZV S E -
Mtndszent, Kertész u „ 13, Ko-
vács K. SAndorfulva—Kistelek, 
Sandorfalva, 13, Tóth F. Székku-
tas-DJSLÉF SC, Székkutas . 113, 
Kiss. Makol SVSE-tszentesi Víz-
mű. Makó. 13. Békés m. Jv. H. 
Porcelán—Kin'.zsi-Husos, Hódme-
zővásárhely, 13, dr. J á rma i . Az 
első csaoatok mérkőzése előtt az 
i f júságiak Játszanak. 

Megyei fi. osztá ly: Szegvá r -
Martély, Szegvar, 13, Góré. Fá-
WánacbcstyéíHaorttóny, Fáúlén-

sebestyén, 113, Jakus . P i t v a r o s -
Tápé, Pitvaros, 13, Szécsl Z. 
Fö ldeák-Móraha lom. Földeák, L3, 
Soós. Alsóváfos—Algyő, Szabad-
ság tér, 13, Paczali. Sz. P o s t á s -
Tiszasziget. Postás-pálya, 11.30, 
Somogyi. Sz. Tanárképző—Nagy-
mágocs. Kertész u„ 13.30, Árok. 
Az első csapatok mérkőzése előtt 
az I f júság iak Játszanak. 

Országos se rd t t lóba jnnks tg : 
Saegedl Dózsa -Szo lnok i MTE, 
Hunyadi tér , 9.40. Bajnóczl . 

Országos i f júsági b a j n o k s á g : 
Szegedi Dózsa-Szolnoki MTE, 
Hunyadi tér, IL Pál. 

Megyei III. osztá ly: Domaszék 
- K ü b e k h á z a . Domaszék. 13, Csá-
nyl. Csengele—Zákányszék, Csen-
gele, 18, Sípos. Baks—Üllés, Baks, 
13, Szvétecz. Dóc—Pusztaszer, 
Dóc, 113, Mucsl, Öt tömös-Asot tha-
lom, ö t tömös , 13, Nagy J. Pusz-
tamérges—^Balástya, Pusz tamér -
ges, 18, Magyar. Ruzsa-Roszke , 
Rúzsa, 18, Zsarkó. Az első csa-
patok mérkőzése előtt az i f j ú -
ságiak Játszanak. Mthá ly te lek-
Deszk. Mihálytelek, 13, Ungi. Sz. 
Tanárképző n . -Sző reg , Kertész 
u„ 8, Gaál. EKV—Domaszék n „ 
Szabadság tér . 8.30, Hegyes. 

HETFO 
Kosárlabda 
NB I. N ő k : SZEOL AK-KSI, 

ú j szegedi S ro r tcsa rnok , 16.®. 
Előtte NB-s I f júsági mérkőzés. 

Labdarúgás 
Radnóti-hétfők. Kisoályás mér-

kőzések a gimnázium u d v a r á n : 
Postaigazgatóság—igazságügy, 

16.30, Molnár. FC ACCY-Junlor , 
17®. Kiss J . Az első he lyér t : 
SZAK—Harlem, 18.®, Varga. Al-
földi Vendéglátó-Szegedi Hon-
véd, ia.®, Kubatovics. Elektro-
mos-Liget SC, seres. 

É R T É K E S H E L Y E Z É S E K 
Az elmúlt hé t végén Szege-

den és Makón léptek szőnyegre 
a SZEOL AK és az SZVSE i f jú 
birkózói. A Szegeden megren-
dezett országos kötöt t fogású IL 
korcsoporotos blrkózóverseny 
e redmenye l : 56 k g : 1. Dobó 
Antal (SZEOL AK). 75 k g : . . . 2 
Fekete Ferenc (SZEOL AK). 81 
kg ; L Tóth Gábor (SZEOL AK). 
+87 k g : . . . 2. Szécsl J ános 
(SZEOL AK). Makón a területi 
szabadfogású versenyen az 
SZVSE serdülő korosztályú 
sportolói szerepeltek eredménye-
sen. 53 k g : . . . 2. Maczák János 
(SZVSE). 78 k g : L Király Csa-
ba (SZVSE). 

IDÉNYZARAS 
A SPORTLÖVÉSZEKNÉL 

Sport lövészetben befejeződött 
az Idény. Az MHSZ szegedi vá-
rosi lövészklub tagja i e redmé-
nyes évet zár tak . Különösen a 
vldékbajnolcságon, valamint az 
országos ba jnokságon szerepel-
tek e redményesen a lövészlüub 
tagjai. A vldékbajnolcságon a 
Junior korú Szabó Vince a gyé-
mántkoszorús minősítési szintet 
ls túlszárnyal ta 555 körős tel je-
sí tményével, a szabadpisztoly 60 
lövéses versenyszámában. Az 
országos ba jnokságon három 
ananykoszorús-szlntü eredményt , 
továbbá ké t megyei csúcsot ér-
t ek el a szegedi versenyzők. Kü-
lön emlí tésre méltó a még I f jú-
sági korú Katona Anna 558 kö-
rös e redménye a fe lnőt tek me-
zőnyében a sportpisztoly 30+30 
lövéses versenyszámában. 

NEGYEDIK A SZEOL AK 
A BVSC sport iskolája novem-

ber 5—7. között nyoloadszor ren-
dezte meg a hagyományos ser-
dülő-vízi labdakupát , ezúttal ha t 
csapat részvéteiével. Végered-
m é n y : 1. FTC 10 pont, 2. BVSC 
8, a. KSI 6, 4. SZEOL AK 3, 5. 
Üjpes t i Dózsa 3, 6. BSE 0. 

VENDÉGSIKER 
A KARDVERSÉNYEN 

A Szegedi Postás vívó-szak-
osztálya országos elsőosztályú 
kardverseny t rendezett , melyen 
28-an indul tak. Az első helyen 
Boronkai Gábor (BSE) végzett 
8 győzelemmel, a második Kass 
Géza (Vasas) 7, míg a ha rmadik 
Mándl Akos (Bp. Honvéd) lett 
6 győzelemmel. Gombos Tamás, 
a Szegedi Postás kardozója két 
győzelemmel a 8. helyen vég-
zett. 

GYŐZELEM ÉS VERESÉG 
A Szegedi Spar tacus NB Il-es 

röplabdacsapata a legutóbbi for-
dulókban egyszer győztesen, 
egyszer pedig veszteskent hagy-
ta el a pályát. A BACSÉP el-
len a szegeden játszott mérkő-
zésen 3:0 (7, 7. 10) a rányú ve-
reséget szenvedett . A Kalocsai 
SC ellen a szegedi lányok 3:1 
(—14, 5, 9. 10) a r á n y b a n győz-
tek. 

Magyarországon jó néhány 
éve elmondhatják már a 
sporttal foglalkozó szakem-
berek, hogy megvan az él-
sport utánpótlásának egy-
séges rendszere. Sajnálato-
san azonban mind a mai 
napig nem mondhatják el 
azt, hogy — a rendszernek 
ls megvan az egysége. El-
lentmondás? Könnyű meg-
világítani, hogy nemcsak a 
szavak ügyes szembe állítá-
sáról van szó. 

Valóban beszélhetünk egy-
séges rendszerről, mert lé-
tezik egy kidolgozott és 
elfogadott, úgy, ahogy a 
gyakorlatban is megvaló-
sított elképzelés arról: mi-
ként is kellene a sport el-
ső vonalának utánpótlásá-
ról gondoskodni. A való-
ságban azonban a kidolgo-
zott elképzeléseket mind a 
mai napig — és ez nem csu-
pán nézőpont kérdése, ha-
nem a gyakorlati szakem-
berek mindennapos gondja 
— nem sikerült igazi egy-
ségbe foglalni. És ha na-
gyon szigorúak kívánnánk 
lenni, akkor azt is ki kel-
lene mondani, hogy — még 
szemléleti egységbe sem! 

Az átlagos érdeklődésű és 
képzettségű szurkoló persze 
csak azt látja, hogy vala-
hol fent a csúcson bajno-
kok vannak. Sorozatos, „vá-
ratlan" balsikerek érik a 
magyar sportot, s ha éppen 
ujjal mutogatni támad ked-
ve, hát rámutat arra a né-
hány, reflektorfényben ál-
ló versenyzőre és szakve-
zetőre, aki a kudarcokért 
elsősorban felelős; arra ért-
hetően már sokkal keveseb-
ben gondolnák, hogy a ba-
joknak — és ez meglehető-
sen plasztikus nyelvi kép is 
— gyökerei vannak. Vagy-
is a felszín alatt húzód-

nak meg, és láthatatlanok, 
viszont nemcsak a fára igaz, 
hogy nem a levéltől szárad 
lefelé, hanem fordítva. 

Egy rövid jegyzet- erejét 
persze meghaladja a mé-
lyebb elemzés, de annyi 
azért itt is elmondható, hogy 
a magyar sport felszabadulás 
utáni fejlődésének egyik 
leglátványosabb ellentmon-
dása, hogy éppen abban az 
Időben, amikor sorozatban 
nyerte a csatákat (az ötve-
nes évek első felében), ak-
kor veszítette el a háborút. 
De legalábbis döntő straté-
giai hibákat követett el! Ez 
pedig az iskolai testnevelés 
megbocsáthatatlan elha-
nyagolása volt! 

Magyarországon még a 
múlt század utolsó har-
madában az elsők között fo-
galmazták meg törvényben 
az iskolai testnevelés szük-
ségességét, s minden ké-
sőbbi torzulás ellenére a kö-
rülményekhez képest ma-
gas szintű sportoktatás folyt 
a közép- és a felsőbb is-
kolákban. Az ötvenes évek 
„nagy korszakának bajno-
kai" szinte kivétel nélkül 
az iskolában kapták meg a 
döntő késztetést és szerez-
ték meg az alapokat ké-
sőbbi versenyzői pályafutá-
sukhoz. És amikor abban a 
hitben ringattuk magunkat, 
hogy nálunk milyen magas 
fokon áll a testkultúra, ak-
kor süllyedt a fiatalokkal 
való rendszeres foglalkozása 
szürke tanmenet szintjére, 
akkor hullott elemeire a 
sok évtizedes és kipróbált 
középiskolai bajnoki rend-
szer, akkor váltak a test-
nevelő tanárok, mondhat-
ni. teljes mértékben érdek-
telenné közvetlen feladata-
ik végzésében. 

Ma már abból az előnyös 

helyzetből nézhetünk visz-: 
sza azokra az évekre, hogy 
megtörtént a hivatalos át-
értékelés. Űj elképzelések 
láttak napvilágot annak bi-
zonyítására, hogy megvál-
tozott a felfogás ebben a 
tekintetbén. Csakhogy év-
tizedes hibákat a lesjobb ha-
tározatokkal sem lehet egyik 
napról a másikra kijavíta-
ni. A harmadik testneve-
lési óra bevezetése, az új 
iskolai versenyrendszer ki-
dolgozása önmagában még 
nem, vagy csak alig hoz 
változást. Az pedig válto-
zatlanul a régi tehetetlensé-
get jelzi, hogy még mindig 
mennyire nem sikerült a 
gyakorlatban is belehelyezni 
az iskolákat abba a bizo-
nyos sokat emlegetett „egy-
séges rendszerbe". 

Kétségkívül a tagozatos 
osztályok beindítása látszó-
lag a fejlesztés és a fejlő-
dés irányába mutat. De még 
a „bajnokok iskolái" sem 
lesznek képesek helyettesí-
teni az „iskolák bajnoka-
it", vagyis azokat a fiata-
lokat, akik egészségmegőrző 
és örömszerző tevékenysé-
gük során juthatnának el • 
minőségi sportig. 

Ma már persze, szerencsé-
re. nemcsak néhány „me-
rész" sportszakember (Frenkl 
dr.) vallja, hogy hamis a 
régi tézis, nevezetesen, hogy 
a tömegsport az élsport 
alapja. De éppen ők látják 
azt ls, hogy végül mégis-
csak az ifjúság tömegei je-
lenthetik a szilárd bázist. A 
tömegek mérhető minősége! 
Ebben pedig — könnyű be-
látni — az „egységes rend-
szernél" is nagyobb szük-
ség van az átgondolt és új-
ra épített rendszer egységé-
re. 

Kocsis L. Mihály i 

Az Edzett ifjúságért mozgalom 
szegedi tapasztalatai 

A Polit ikai Bizottság 1975. december 16-án Ismételten nao!-
rendre tűzte a testnevelés és sportmozgalom kérdését . Megálla-
pította, hogy „a fe j lődés el lenére az i f júság testnevelését és tö-
megaport já t alapvetően a korábbi határozatban is megfogalma-
zott gondok Jel lemzik": az i f júság testnevelése nem vált tá rsa-
dalmi üggyé; a személyi és tárgyi feltételek nem kielégitőek és 
a meglevő létesí tmények kihasználtsága sem megfelelő. 

A Politikai Bizottság állal kitűzött feladatok a lap ján a Mi-
nisztertanács 1015/1976. számú határozatában utasí tot ta az Okta-
tási Minisztériumot ú j , elsősorban a tanuló i f júság f izikai fel-
készültségét biztosító testnevelési tanterv kidolgozására és meg-
bízta az OTSH-t, hogy az é -d ' ko l t tá rsminisz tér iumokkal , vala-
mint a KISZ Központi Bizottságával, a Magyar Üttörők Szövet-
sége Országos Elnökségével együtt új , minden korosztályt ér in-
tő, az Iskolai testnevelésre é o i i ö tömegsportmozgalmat dolgozzon 
ki. A megbízás rak megfelelően az érdekelt szervek kidolgozták 
az Edzett I f júságér t mozgalom rendszerét . 

Központi határozat szülő-
tett, hogy az ifjúsági moz-
galmi évhez igazodva, a 
sportmozgalmat 1977 május 
hónapjában kell országosan 
beindítani. Most, másfél év-
vel a kezdeti lépések után 
már az Edzett ifjúságért tö-
megsportmozgalom tapaszta-
latait tárgyalják meg külön-
böző fórumokon az érde-
keltek. így legutóbb a Sze-
ged megyei városi Tanács 
Végrehajtó Bizottsága is, 
ahol elfogadták a Szeged 
városi Testnevelési és Sport-
felügyelőség tájékoztató je-
lentését. 

A mozgalom előkészítő 
szakaszában, 1977. április 
6-án sportaktíva ülésen is-
mertették a tömegsportmoz-
galom követelményeit, majd 
a sportfelügyelőség elkészí-
tette az Edzett ifjúságért 
mozgalom Szeged városi 
versenynaptárát, kiadta a 
mozgalom szabályzatát, 
módszertani útmutatóját, és 
az egyéni teljesítménylapo-
kat. 

A KISZ Szeged városi bi-
zottsága, a megyei városi ta-
nács vb művelődésügyi osz-

tálya és a városi sportfel-
ügyelőség 1977. május 15-én 
a SZEOL AK-stadionban 
600 fiatal részvételével ren-
dezte meg a mozgalom nyi-
tó sportünnepélyét. Az okta-
tási intézmények 1200 diák-
ja pedig 1977. október 30-án 
találkozott a városi Sport-
csarnokban. 

A városi sportfelügyelőség 
a követelmények teljesítésé-
nek elősegítésére duplájára 
emelte a tömegsportverse-
nyek, -akciók számát, évi 
10—10 alkalommal futó-ko-
cogó, illetve atlétikai sport-
napot, májustól szeptembe-
rig minden hétvégén úszó 
sportnapot rendezett. Az 
Edzett Ifjúságért Kupa kis-
pályás labdarúgótornán 12 
csapat, az általános iskolá-
sok három- és négytusabaj-
nokságán 1200-an, a mezei 
futóversenyen 1800 fiatal, a 
Ki a leggyorsabb — ki a 
legki tartóbb tehetségkutató 
akción 1400-an, az Ügyes-
ség-bátorság sportvetélkedőn 
1200-an, a középiskolások 
Téli Kupáján 1900-an, az 
OSN megyei sportünnepé-
lyén 3200 fiatal vett részt. 

A mozgalom szervezi 
munkája az iskolákban és 
munkahelyeken rendezett 
versenyekre, akciókra meg-
felelő. Nem kielégítő azonr 
ban a városi rendezvények-
re történő mozgósítás. A» 
idén megrendezett 37 vá-
rosi úszó sportnapon össze-
sen 30 fő, az atlétikai sport-
napokon 10—30, a nyílt gya-
logtúrákon 10—20 fő vett 
részt egy-egy alkalommal! 
Az Edzett ifjúságért kézi-
labdatornára pedig még ne-
vezés sem érkezett! 

A sikeres nyitott pálya 
akció mellett az idén mint-
egy 30 kispálya épült, zömé-
ben társadalmi munkával. 
Jövőre pedig a volt SZAK-
pálya átépítésével ifjúsági 
sportparkot vehetnek birto-
kukba a sportolni vágyók. 

A néhány negatív példa 
ellenére az eltelt egy év ta-
pasztalatai kedvezőek. Sze-
geden 1977-ben a korábbi 40 
ezerrel szemben 53 ezer f® 
vett részt a tömegtestneve-
lés valamely formájában, el-
sősorban az Edzett if júságért 
mozgalom hatására. A moz-
galom elterjedése, rendsze-
ressé válása azonban hosz-
szabb folyamat. A fiatalok 
közül az 1977/78-as mozgal-
mi évben közel 30 ezren 
vettek részt az Edzett i f jú-
ságért mozgalomban. Ebből 
15 600 fiatal szerezte meg a 
mozgalom jelvényfokozatát. 
Ez pedig csak 50 százalék n 
mozgalomban résztvevőké-
vel. 

A városi sportfelügyelőség 
tájékoztató jelentése a jöv® 
feladatainak meghatározásá-
val zárul. 


