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Lépést vált a testneveléstagozat 
A szegedi Széchenyiben sportmenedzserképzés indul a következő tanévtől 

Két tanév híján - 1974/75 -
húsz évvel ezelőtt indult a sze-
gedi Széchenyi István Gimná-
ziumban és Szakközépiskolá-
ban a testnevelési tantervű ok-
tatás. Az akkori cél nagyon is 
dicsérendő volt, hiszen a me-
gye legnagyobb egyesületére, 
akkor SZEOL AK volt a neve, 
építve a minőségi utánpótlás-
nevelést segítették elő, továbbá 
a középiskolai tanulmányok 
során megfele lő indíttatást 
adtak a tovább tanulóknak. 

Eitler József igazgató erre 
vonatkozó statisztikája szerint 
a 18 év során 47-en szereztek 
testnevelő tanári diplomát, 52-
en képviselték hazánkat a 
korosztályos válogatottban. 
Felnőtt világversenyen hét volt 
széchenyis végzett pontszerzős 
helyen. Azt hiszem, érdemes -
a teljesség igénye nélkül -
azoknak a nevét megemlíteni, 
akik dicsőséget hoztak az 
iskolára: Petróczi Ágnes, Sza-
bó Erzsébet, Szopori Erika, 
Domonkos Anikó, Marik Ba-
lázs, Fekete Gábor (atlétika), 
Utasi Ágota (kézilabda), Vi-
táris Klára (kajak-kenu). 
Szélpál László (labdarúgás). 
Juhász László (vízilabda), 
Ginczinger Edit, Bernátsky 
Tünde (búvárúszás). A közép-
iskolás versenyeken pedig 
évek óta a nyíregyházi Vásvári 
Pál Gimnázium mögött a 
második helyet foglalja el a 
„Tisza-parti". Tizenhat egyéni 
középiskolai bajnoki cím ke-
rült az iskola vitrinjébe. Leg-
utóbb női tornában állt az 
intézmény csapata a dobogó 
legmagasabb fokán. Női kézi-
labdában és fiú fociban pedig 

bronzérmesek lettek. Jelenleg 
10 tanulójuk válogatott: Pig-
niczki Krisztina, Virág Erika, 
Tóth Éva (kézilabda), Csikós 
Gergely, Fehér Zsuzsanna (ka-
jak-kenu), Ádok András (lab-
darúgás), Németh Zoltán (vízi-
labda), Bajusz Andrea (úszás), 
Dencs Károly (atlétika). 

Az iskola vezetése azonban 
rájött, hogy ami jó volt 18 
évig, az a megváltozott társa-
dalmi és gazdasági körülmé-
nyek között már idejét múlta. 
Ezért a mai követelményekhez 
igazodó elképzelést dolgoztak 
ki, megreformálva, talán első-
ként az országban, a testneve-
lési tantervű osztályok képzé-
sét. Az elképzelésekről beszél-
gettem Kelemen Béla testneve-
ló munkaközösség-vezetővel. 

- A jövő tanévtói sportme-
nedzseri képzés indításával 
szeretnénk á testnevelési osztá-
lyok repertoáiját bővíteni. Úgy 
érezzük szélesíteni kell az 
eddigi képzés működési terü-
letét. Erre az okot az élet adta. 
Szűkült ugyanis a merítési 
lehetőségünk a beiskolázásnál, 
a sportklubok nehéz anyagi 
lehetőségei miatt az utánpót-
lásnevelés a háttérbe szorult. 
Másodsorban, az érettségi után 
a tőlünk kikerülők nem kaptak 
olyan képesítést, amivel egy-
ből el tudtak volna helyez-
kedni. Harmadsorban az iskola 
tárgyi feltételei szerények, s 
befolyásolják a bővítési kört. 
Végül, de nem utolsó sorban, a 
Szeged SC már nem tudja 
betölteni a bázis szerepét. 

- A megoldást tehát a sport-
menedzserképzés beindítá-
sában látják? 

- Igen! Számtalan dolog 
kínálja magát, de szerintünk a 
leg életre valóbbnak a 
sportmenedzserképzés bein-
dítása látszik. Ennek a tan-
tárgynak a bevezetésével 
egyszerre több hasznot érünk 
el. Egyrészt, a tanulók a gim-
náziumi tanulmányaikra épít-
ve, azt kiegészítve, felké-
szülnek a sportegyesületek, 
szakosztályok menedzseri 
munkájára, iskolák, intézmé-
nyek tömegsport tevékeny-
ségének szervezésére. Szeret-
nénk továbbá megismertetni a 
fiatalokat a legfontosabb peda-
gógiai. pszichológiai és fizio-
lógiai, valamint a legfontosabb 
szaktárgyi ismeretekkel is, 
amelynek igazán nagy hasznát 
vehetik úgy a TF, mint a 
tanárképző és tanítóképző 
főiskolák felvételein. Mindez 
nem zárja ki azt sem, hogy 
lemondunk a minőségi után-
pótlásnevelésről. 

- Ha ez utóbbira vonatkozó 
elképzeléseiket is ecsetelné... 

- Az biztos, hogy az új 
osztályban magas szintű atlé-
tika, férfi, női kézilabda, úszás, 
férfi vízilabda, továbbá kajak-
kenu, vagy női kosárlabda fog-
lalkozásokat tartunk, mégpedig 
elsőben és másodikban heti öt-, 
a másik két évfolyban négy 
órában. Úgy tervezzük, hogy a 
fenti sportágakban élen járó 
szegedi klubok ajánlatot tesz-
nek a felvételihez, s mi a java-
soltak közül a legjobbakat 
iskolázzuk be. Edzők tartanák 
a foglalkozásokat, s így a szak-
osztályok is olcsóbban tudnák 
felkészíteni a versenyzőket. 
Továbbá, a tanulmányaik mi-
att, többen nyolc évig Szege-

den maradnak, hosszú távra 
biztosítva ezzel a versenyzői 
létszámot. 

- Amennyiben jól veszem ki 
a szavaiból a testnevelés 
oktatása csoportbontásban 
történne. 

- Pontosan! Ebben az 
osztályba járóknak egy idegen 
nyelv (angol) oktatása emelt 
óraszámban (heti 4) szintén 
csoportbontásban történne. Az 
utolsó évben pedig a közép-
fokú nyelvizsga letétele java-
solt. Kellő számú jelentkező 
esetén a választható nyelv még 
a francia és a német. Talán 
még az is vonzó lehet, hogy 
eredményes érettségi esetén 

szövegszerkesztői (adatbázis 
és táblakezelői) végzettséget is 
kapnak a tanulók. 

- Kiknek a jelentkezésére 
számítanak, ha jól számolok, a 
két képesítést is adó osztályba? 

- Az ország egész terü-
letéről várjuk azok jelent-
kezését, akik képességeik, 
eddig elért eredményeik alap-
ján az élsport közvetlen után-
pótlását jelenthetik és eddigi 
tanulmányi eredményeik alap-
ján képesek lehetnek az emelt 
szintű - nyelv és szövegszer-
kesztés - képzés sikeres 
elvégzésére. 

SÜLI JÓZSEF 

Kétszáz fölött 
szórt a Postás! 
KOSÁRLABDA NB II, 

A Szegedi Postás NB Il-es 
férfi kosárlabdacsapata az 
elmúlt hét végén idegenben 
„duplázott". A gazdasági 
megfontolásból egy nap alatt 
(!) lejátszott két mérkőzésen az 
erősen tartalékos szegediek 
magabiztosan győzték le ellen-
feleiket. A - változatlanul ve-
retlen! - Valaczkay-tanít-
ványok ezzel megerősítették 
vezető helyüket a táblázaton. 

Kazincbarcika-Sz. Postás 
54-122 (24-62). 

Kazincbarcika, 100 néző. V: 
Sztrakovics, Tolnai. 

Sz. P o s t á s : VITASZEK 
(24), Tiszai (4), THUMA (21), 
Czakó (17/3), BÚZÁS (34/15). 
Cs: Bezdán (9), Hantos (2), 
Fehérváry (11/3). Edző: 
Valaczkay József. 

M E A F C - S z . Postás 9 3 -
109 (41-68). 

Miskolc, 100 nézó. V: 
Gerda, Názon. 

Sz. Postás: Vitaszek (25), 
TISZAI (18), Thuma (11/3), 
Czakó (13/3), BÚZÁS (30/18). 
Cs: BEZDÁN (12), Hantos (-), 
Fehérváry (-). 

Legutóbb a SZEDEÁK ifjú 
kosarasai is idegen környe-
zetben léptek pályára, és 
szoros meccseken szenvedtek 
vereséget. 

DEAC-SZEDEÁK 68-63 
(25-31). 

SZEDEÁK: GYENES (13), 
SZIL B. (.16), Pál fi (6), SZIL 
SZ. (11), Pávlicz (17). Edző: 
Molnár Csaba. 

Biogál S E - S Z E D E Á K 
88-73 (42-39). 

SZEDEÁK: Szil Sz. (4), 
KLEIN (9/3), PÁVLICZ (9), 
GYENES (21), SZIL B. (14). 
Cs: Pálfi (8), Zsíros (2), 
Horváth <-), Varga (6), Oláh 
(-)• 

Változtassa récri kisteherautóiát ecrv új 
Ford Transitra! És120.000Ft-ot takarít mea! 
Most elég csak elhatároznia, hogy régi, elhasznált kistéher-
autóját vagy kisbuszát egy új, korszerű típusra cseréli! 

így egycsapásra 120.000 Ft-ot ér majd Önnek, ami-

Barkas \ kor e9y új Foid 

Transitot vásárol! 

A sokoldalú 

Transit többféle változatban kapható: kis-

teherautó, kisbusz és kombi. Ha most a 

tulajdonában álló Barkas. Avia, Nysa 

vagy Zuk kisteherautóját egyszerűen be-

hozza hozzánk, 

Avia cserébe egy új 

Ford Transitot 

\__J v J ajánlunk fel Ön-

nek. így a nálunk vásárolt Transitért 

120.000 Ft-tal kevesebbet kell fizetnie, 

függetlenül a becserélt kisteherautó vagy kisbusz korától és a megtett kilo-

méterektől. Ha a hozzánk cserére behozott Barkas, Avia, Nysa vagy Zuk 

emképes, magyar rendszámmal rendelkezik és legalább négy hónapja 

hí a tulajdonosa, akkor Ön jogosult a 120.000 Ft-os kedvezményre! 

Ks, hogy a cserét még jobban megkönnyítsük, az akció 1992. 
december 15-ig tart! 
De miért is várna addig vállalkozása új üzlettársára? 

Az új Ford Transit 

A legsikeresebb üzlettárs Európában. 
A Ford Transit Európában már ötödik éve vezeti az eladási listákat a 

könnyű- és középkategóriájú haszonjárművek piacán, fényes bizonyítéka-

ként a vásárlók megelégedésé-

nek. Megnövelt hasznos I Nysa 
terhelhetőség, sokol-

dalúság, könnyű 

kezelhetőség és kényelem: ez csak egy 

része a sikernek. Vitathatatlan tartós-

sága, kiemelkedő r \ 

gazdaságossága, Zuk 

egyszerű karban-

tarthatósága ré-

vén a Transit fenntartási költségei iga-

zán alacsonyak. Egyszóval: a Transit ki-

váló üzleti befektetés! 

Csakis a hivatalos Ford márkakereskedők ajánlják Önnek 
ezt a lehetőséget! 
Náluk megtalálja a Ford Transitok teljes választékát, és 

a vásárlás utáni szerviz- és alkatrész szolgáltatások 

gondoskodnak az Ön teljes nyugalmáról, amíg csak 

Fordot vezet. 
Bennünket On vezet. 

Az Ön legközelebbi hivatalos Ford márkakereskedője: Capitol Kft. 6728 Szeged, Dorozsmai út 12. Tel.: (62) 314-178 


