NEMZETKÖZI EGYETEMI SPORTNAP
Interaktív, kreatív játékos gyakorlatok az Olimpiáról!
Olimpiai kvíz! – Játékos megmérettetés minden hallgatónak!

MEGHÍVÓ
Dr. Döbör András dékán JGYPK és dr. Győri Ferenc TSTI intézetvezető, valamint
a Szegedi Rekreációs Sport Club szeretettel meghívja Önt a Nemzetközi Egyetemi
Sportnap keretében megrendezendő SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi
Intézet „Jgyu-Tesi” ALUMNI programjának nyitó eseményére. A program célja, hogy a
jelen és korábban végzett tesis hallgatóit összehozza. Olyan helyszínt és közösséget kíván
teremteni, mely kiváló lehetőséget biztosít többek között tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre, emlékezésre, pályatársak előadásaira és a résztvevők kötetlen beszégetéseire.
Időpont:
2017. szeptember 20.
Helyszín:
SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet, 4111-es előadó.
(Szeged, Hattyas u. 10.)
PROGRAM
10.00:
10.10:
10.20:
10.30:
10.40:
10.50:
11.00:
11.15:

Köszöntő Dr. Győri Ferenc főiskolai docens TSTI intézetvezető
Játék Határok Nélkül - Emlékezés Prohászka Zsoltra,
a gyulai Vasemberre. Volford László hálózatfejlesztő
Lendület két keréken – Zöld infrastruktúra a Dél-Alföldön
Dr. Nemes-Nagy Tibor vezérigazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Gyula város sportélete Kertes István ügyvezető, Gyulasport Nonprofit Kft.
Szeged környéki vízi turizmus Petrovics Kálmán klubigazgató,
Démász Szeged VE
A Szegedi Tudományegyetem és a sport
Dr. Győri Ferenc intézetvezető SZTE TSTI
A budapesti Úszó VB belülről
Katona Zsolt elnök, Szegedi Rekreációs Sport Club
ALUMNI Kiválóságok fala felavatása az SZTE JGYPK Testnevelési és
Sporttudományi Intézet 4-es épület földszintjén.

PROHÁSZKA ZSOLT
(1969-2012)
A Gyulasport Kft. ügyvezet je,
A Magyar Testnevel Tanárok Országos Egyesület alelnöke,
A Magyar Diáksport Szövetség alelnöke,
aki egész személyiségével és minden tudásával az iskolai
testnevelés és a diáksport elkötelezett híve és
pozitív alakítója volt.

JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA

Szegedi évek

Zsolton már f iskolás korában látszott,
hogy nem csak a sporthoz ért
kiválóan, hanem annak
megszervezéséhez is.

A MARATONISTA
Ópusztaszer Szeged

"Ama nemes harcot
megharcoltam,
futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam,.."
Pál második levele
Timóteushoz
4. fejezet

JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL

Szeged
Gyula

A FUTÓ MIKULÁS
Szeged, Gyula, Arad

A GYULAI VASEMBER

Úgy gondolom, hogy
az ironman verseny
nem más, mint önmegvalósítás.
A versenyz nek els sorban nem a társakkal, hanem saját
magával kell megküzdenie.
Nagyon jól érzem
magam a munkám
során, és a sportolás
közben is, és remélem, hogy sokszor tudok még példát mutatni a gyulai és a
Békés megyei fiatalságnak."

A CSAPATEMBER
Bécs - Budapest

Békéscsaba - Arad

A sport els sorban
szellemi fogalom.
Egy sportcsapat a
társadalomnak kicsinyített
képe, a mérk zés az életért
való nemes küzdelem
szimbóluma. (...)
Szent-Györgyi Albert

A SPORTSZERVEZŐ
Békéscsaba, Gyula

GYULA VÁROS ÉRTÉKEI
Turizmus és vendéglátás:
Virágos Gyula országos és nemzetközi
elismerései Szép Virágos Város
Gyulai Várfürd és az Aquapalota
Boltmúzeum a Süvegcukorhoz
Gyulai Shakespeare Fesztivál
Egészség és életmód:
Gyulai Vár Jazz Fesztivál
Gyulai gyógyvíz és a fürd kultúránk
Gyulai Virágok Fesztiválja
Gyógynövény feldolgozás Gyulán
Széll doktor babaápoló popsiken cse
Békés Megyei Központi Kórház
konferenciaszervez tevékenysége
Fuss a sérült gyermekekért futógála
Sport:
Körrepül modellez ink világ és
európai aranyérmei, eredményei
Történelmi íjászat Gyulán, sikeres
Európa Bajnokság VB. 2016 nyarán
Er emel ink Európa- és világbajnoki
szereplései, a sportág 50 éves története
Christián László edz és testnevel
életm ve
Prohászka Zsolt a vasember

PROHÁSZKA ZSOLT VÁROSI TORNACSARNOK

Vasfiókák

A vasember nevét viseli a
tornacsarnok
Prohászka Zsolt olyan értékeket
képviselt, amelyet minden sportoló
magáénak vallhat. Olyan értékeket,
amelynek szellemében a testnevel k és
edz k a sport szeretetére nevelhetik a
gyermekeket. Mert minden sporthoz
elengedhetetlen a vasemberek kitartása,
er s jelleme, fegyelme, és számos
sportághoz elengedhetetlen az a csapatszellem, amelyben Zsolt a rábízott
létesítményeket vezette, és minden
sportban szükséges az a fairplay,
ahogyan a rábízott ügyek mindegyikét
irányította. Ilyen kiváló sportszakember
nevét kell viselje városunk tornacsarnoka, mert egy név útmutatóul szolgál.
Megteremti egy közösség sajátos szellemiségét, eg y hely atmoszféráját.
A megfelel név mindig üzenetet hordoz,
értéket közvetít, példaképet állít az új
nemzedékek elé. Mindez kollektív
tudatunk, gyulaiságunk meger sítését,
kötelékeink szorosabbá f zését szolgálja,
de emléket is állít egy kiváló férfinak, aki
derékba tört élete során is többet, sokkal
többet nyújtott az átlagosnál. Prohászka
Zsolt neve éppoly méltó a város legnagyobb, fedett sportlétesítményéhez,
mint amilyen méltón egykoron
maga szolgálta a gyulai
sportéletet.

