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kilencven százaléka vidéken mûködik. Az egységes utánpótlás-
nevelési rendszer lényege, hogy egyenlõ esélyeket nyújt 
a gyermekeknek és a fiataloknak: a tehetségeket eljuttatja 
a verseny- és az élsportig, a versenysportból kiesett fiatalokat

pedig más rendszerben mûködtetett állandó sportolási
lehetõségek felé irányítja.

A megállapodás alapján a
GYISM háttérintézményeként mûködõ

Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
feladata a program irányítása, szervezése,
koordinációja, pénzügyi feltételeinek
biztosítása, míg a sportszövetségek 
a szakmai tartalomért, a versenyrend-
szerek formáinak meghatározásáért, 

a programban résztvevõ iskolák 
és egyesületek kiválasztásáért felelnek.

A Sport XXI program 2004-ben
hét sportágat foglal magában, így a közel-

múltban hasonló tartalmú megállapodás jött létre 
a Magyar Atlétikai Szövetséggel,  a Magyar Kézilabda

Szövetséggel és a Magyar Vízilabda Szövetséggel. 
A program részletesebb leírását a 

áprilisi számában olvashatják.

GYISM-NUPinfo

III. évfolyam 6. szám 2004. június

Sport XXI egységes utánpótlás-nevelési programról írt
alá háromoldalú megállapodást június 10-én
Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökével, Baráth Etelével, 
a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével, 
Bozóky Imrével, a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségének héraklészes sportági vezetôjével,
Mészáros Lajossal és a Magyar Tenisz Szövetség
elnökével, dr. Berényi Jánossal valamint 
a Sport XXI program irányítását végzõ
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
(NUPI) fõigazgatójával, dr. Szabó Tamással.
A GYISM idén 734,5 millió forintot fordít
utánpótlás-nevelésre, csaknem 78 ezer
gyermek sportolására. A több mint hétszáz
millió forint a többi között magában foglalja a
képzés és versenyeztetés normatív támogatását,
a tanárok és edzõk tiszteletdíját, 
a létesítményhasználat és eszközbeszerzés
támogatását, a számítógépes regisztráció költségeit,
valamint az egyéb szakmai programok költségeit
(szakemberképzés, nyári táborok, edzõtáborok). A program
megvalósításában a szövetségek javaslatai alapján 1862 iskola 
és 320 egyesület vesz részt,  a kijelölt intézmények több mint 

Mesterházy Attila, a GYISM politikai államtitkára  válaszol a                              kérdésére

Mikorra készül el a Nemzeti Sportstratégia és melyek a fõbb elemei?

Jelenleg is folynak szakmai egyeztetések a Nemzeti Sportstratégiáról, az elsõ nyilvános változat azonban várhatóan csak az olimpia után,
szeptemberre készül el, mivel nem akarjuk ezzel megzavarni az athéni felkészülést. A stratégia három fõ pillér: a verseny-, a szabadidõ-, valamint 
a tömeg-, iskolai és diáksport köré szervezõdik. Ezzel egy több évtizedes lemaradást pótlunk. Olyan utat akarunk kijelölni, amely mentén a következõ
évtizedekben Magyarország meg tudja õrizni sportnagyhatalmi státuszát, sportnemzet mivoltát, ráadásul ahhoz is hozzájárulhat, hogy a rendszeres
mozgás minden magyar családban alapértékké váljon. Ezzel egyúttal azt is elérhetjük, hogy a világban sportoló nemzetként tartsák számon 
a magyarságot.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
„Sport és oktatás” kerekasztal A ceglédi kistérségi sportaudit felmérés eredményei – III. rész Felmérés a

labdarúgóknál Háromszék, a tehetségek forrása – II. rész Portré: Berki Krisztián – tornász Sportági
beszámolók: atlétika, birkózás, judo, evezés, kajak-kenu, ökölvívás, öttusa, sportlövészet, torna, triatlon Hírek.

Sport XXI: együttmûködési megállapodás újabb négy sportággal
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Ragyogó eredményekkel zárult a tizenöt nemzet száztizenegy öklözõje részvételével zajlott II. Schoolboys (Diák)

ökölvívó Európa-bajnokság. A tavalyi római teljesítményt felülmúlva Siófokon két arany-, négy ezüst-, öt bronzérmet gyûjtött be 
a magyar gárda (kép 1.). A KSI SE két versenyzõvel képviseltette magát. A 42 kg-ban induló Sztojka Henrik (kép 3. piros mezben) második, 
az 59 kilós Sándor László (kép 2.) a harmadik helyen zárt. Az esemény bõvebb beszámolóját júliusi számunkban olvashatják.

Hetedik helyezést szereztek nõi kardozóink a dániai kontinensbajnokság csapatversenyében. A négyfõs gárdát két
héraklészes vívó: Gergácz Veronika (UTE-Selectrade) (kép 4.) és Varga Dóra (Csata DSE) (kép 5.) is erõsítette.

Több héraklészes is a rajtkockára állt a horvát fõvárosban megrendezett Arany Medve nemzetközi úszó viadalon. 
A hátúszás száz méteres távján Szepesi Nikolett (Bp. Spartacus), 200 m pillangón Urbán Kata (Dunaferr SE), 200 vegyesen Dara Eszter

(Jövõ SC) egyaránt bronzérmet szerzett.
Vízilabda tornagyõzelem Szlovákiában! A hat nemzet (szerb-montenegrói, horvát, francia, szlovák, szlovén, magyar)

csapatainak részvételével megrendezett Alacsony-Tátra kupán ifi csapatunk a szerb-montenegrói és a francia válogatottat megelõzve
az elsõ helyen végzett. Komoly fegyverténynek minõsül ez a gyõzelem, hiszen a Godova Gábor vezette gárda mind a szerb, mind 
a horvát csapatot – utóbbit nagy gólaránnyal (5:3 és 10:4) – múlta felül.

Több bajnoki címet is szereztek a KSI SE tornászai az országos bajnokság szerenkénti döntõi során. Berki Krisztián

lólengésben gyûjtötte be a kötelezõ aranyat. Kovács István másik tanítványa, Horváth Csaba (kép 6.) nyújtón bizonyított és állhatott két
honvédossal holtversenyben a dobogó legfelsõ fokára. A lányoknál elsõsorban az olimpiai kvótás Szarka Krisztina (kép 7.) (edzõje: Nagy

Zsuzsanna, Ziszisz Tanaszisz) brillírozott, aki két szeren (ugrás, gerenda) is elsõséget szerzett, klubtársa, Simon Ágnes pedig gerendán
nyert ezüstérmet.

Kiverekedte az olimpiai indulás jogát a tavaly még a héraklészes birkózó keretet erõsítõ Hatos Gábor. A Katowicében
megrendezett szabadfogású nagydíjon a Haladás VSE sportolója kvótát érõ helyen végzett, így Athénban a 66 kilogrammos
súlycsoportban is szurkolhatunk majd magyar versenyzõért.

Vasló kupa hatodszor! Háromnapos nemzetközi kerékpáros pályaversenynek adott otthont a Millenáris kerékpárpálya.
Az utánpótlás korosztálynak kiírt nyílt magyar bajnokságon a bajnoki címekért tekertek a fiatal kerekesek, az idõsebbek a Vasló-
kupáért szálltak nyeregbe. A KSI SE bringásai több számban is a dobogón végeztek. Kiemelkedõ eredmény ért el a hazai
„sprintkirály”, a KSI-s Barkóczi Péter (kép 8.), aki egykori ifjúsági világ- és Európa-bajnok cseh versenyzõkkel is sikeresen vette fel a
harcot. A versenyrõl bõvebben következõ számunkban olvashatnak.

A nyugat-dunántúli sportigazgatók számára rendeztek konferenciát június 16-án Nagyatádon, a rendezvény
középpontjában a sport területén tapasztalható állami szerepvállalás állt. Az eseményen megjelent többek közt a GYISM politikai
államtitkára, Mesterházy Attila, a GYISM sportügyekért felelõs helyettes államtitkára, Füleky András, a Nemzeti Sportszövetség
fõtitkára, Elbert Gábor, a NUPI részérõl pedig dr. Szabó Tamás fõigazgató (kép 9.).

Az UTE cselgáncsosa, Cserháti Eszter nyerte a Nemzeti Sportszövetség által kiírt (Olimpiai Ifjúsági Tábor „Az oktatás olimpiai

bajnokai”) pályázatot. A szakmai zsûri a sport- és tanulmányi eredmények valamint az angol nyelvtudás szempontjai alapján döntött.
„Nõk a sportban” címmel közösen rendezett konferenciát a Nemzeti Sportszövetség és a Magyar Edzõk Társasága június

21-én a TF Aulában. A kongresszus fõ témái voltak: nõk az élsportban sportolói és edzõi szemmel; a sport szerepe a nõknél 
az egészségmegõrzés szempontjából; milyen hatása van a családra, ha az anya sportol; az anya példamutatása a család többi tagja
részére; valamint összeegyeztethetõ-e a családanya szerep a rendszeres sportolással illetve az élsporttal.

A következô számának tartalmából:
Utánpótlás-nevelés Kézdivásárhelyen A ceglédi kistérségi sportaudit felmérés eredményei – IV. rész Portré: Kasza Róbert és Bartalis Zsófia

- öttusázók Sportági beszámolók: asztalitenisz, birkózás, evezés, kajak-kenu, kerékpár, ökölvívás, úszás.

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.
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Kiadványterv: www.reklamipar.hu/actuart

A NUPinfo internetes változata megtalálható:  a www.nupi.hu, a  www.heraklesz.hu és a  www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!
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„Sport és oktatás" kerekasztal Sportági beszámolók
Kajak-kenu: Drámai küzdelmek az ifúsági Eb-válogatókon
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A sportiskolai rendszer közoktatási rendszerbe történõ
beépítésérõl is szó esett azon a kerekasztal-tárgyaláson, amelyet
a Nemzeti Sportszövetség rendezett a sport és az oktatás közös
problémáiról. A kerekasztal elsõ ülésére június nyolcadikán, 
a Magyar Bálint oktatási, valamint Gyurcsány Ferenc gyermek-,
ifjúsági és sportminiszter részvételével megtartott korábbi,
kibõvített elnökségi ülésen született határozat alapján került sor.
A meghívott vendégek között jelen volt a GYISM sportügyekért
felelõs helyettes államtitkára, Füleky András (kép 1.) , az OM 
helyettes államtitkára, Sipos János, az egészségügyi és szociális 

ügyekért felelõs minisztérium helyettes államtitkára, 
dr. Rácz Jenõ, az SE TSK dékánja, dr. Nyerges Mihály és az
MTTOE elnöke, dr. Istvánfi Csaba valamint a NUPI fõigazgatója,
dr. Szabó Tamás (kép 2.). A jelenlévõk szerint a fejlesztés irányai 
a kerettantervi szabályozáson valamint az OM által jelenleg is
finanszírozott és támogatott Arany János Tehetséggondozó
Programon keresztül valósulnának meg. A tervek szerint
júliusban a NUPI Pedagógiai Kutatócsoportja e két irányban
terjeszt elõ szakanyagot.

NUPinfo

Sportantropometriai és gyorsaság-felmérés 
a Góliát – McDonald’s FC labdarúgóinál
Kétnapos tanévzáró fesztivál rendeztek Mini Eb. 2004.

címmel a Góliát – McDonald’s FC labdarúgó palántái részére a
Ferencváros népligeti pályáján. A kétnapos, „meccsgazdag”

eseményen, a mérkõzésekkel párhuzamosan a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési Intézet (NUPI) munkatársai sportantropometriai
vizsgálatokat végeztek, valamint felmérték a gyerekek gyorsaságát.
A labdarúgó tornán öt kategória hatvan csapata teljesítette a 30 m-es
futást, amelyen fotocellás mérõkapuk közbeiktatásával mérték és
regisztrálták a futógyorsaságot (kép 4.). A sportantropometriai
vizsgálaton huszonhét csapat száznyolcvanöt harmadik–negyedik
osztályos labdarúgója vett részt.

A GYISM által elindított Sport XXI. program hét
sportággal indult, így a többi között a labdarúgással. A program
szakmai rendszerének meghatározó eleme a fiatal játékosok,
versenyzõk adottságainak, fizikai képességeinek felmérése. 
Csak a tudományos alaposságú mérések eredményeinek kiértékelése
ad objektív képet a programba bevont gyerekek aktuális fizikai
állapotáról, fejlõdésének ütemérõl. Az elsõ mérést a labdarúgó
alapprogram tanév végi záró eseményén, a Mini EB 2004.
Tanévzáró Fesztiválon (kép 5.) szervezték meg. A labdarúgó tornán öt
kategóriában szereplõ hatvan csapat teljesítette a 30 m-es futást,
amelyen fotocellás mérõkapuk közbeiktatásával mérték és
regisztrálták a NUPI munkatársai a futógyorsaságot 10 és 30 m-nél. 

A Héraklész program igazgatója, Tóth József (kép 6. középen) 

a felmérést értékelve elmondta: „jól vizsgáztak a fotocellás mérõ

berendezések, összesen hatszázharmincöt kis focista adatait rögzítettük 

számítógépre, hogy azután késõbb tudományosan fel lehessen majd dogozni

azokat. Fontos tanulságokat hozott a felmérés több vonatkozásban is.

Egyrészt a szervezõk tapasztalatot szereztek arról, hogyan illeszthetõ ilyen

kiegészítõ program sportági eseményhez, másrészt lemérhetõ volt a játékosok,

edzõk és szülõk érdeklõdése, motivációja. A felmérés jó alapul szolgált 

a szeptembertõl mind a hét sportág résztvevõire vonatkozó egységes felmérési

rendszer végleges kialakításához is.”

A rendezvényen a NUPI Humánbiológiai
Munkacsoportja humánbiológiai vizsgálatokat végzett a gyerekeken.
A sportantropometriai vizsgálaton huszonhét csapat száznyolcvanöt
harmadik–negyedik osztályos labdarúgója vett részt. Mint azt 
a vizsgálatokat végzõ munkacsoport vezetõje, dr. Pápai Júlia (kép 7.)

elmondta: „a humánbiológiai, antropológiai vizsgálatok elsõdleges célja az

edzõ tájékoztatása tanítványainak testi fejlettségérõl. A vizsgálat alapját 

a testmérés képezi, amelynek során hosszúsági, szélességi, kerületi és bõrredõ

méreteket mérünk. A testméreteket a hazai standard adatokhoz hasonlítva

becsüljük a gyermek méretkorát, amely arról tájékoztat, hogy 

a korosztályánál fejlettebb (akcelerált), visszamaradt (retardált) vagy testi

fejlettsége megfelel a korcsoportjának. A méretkort felhasználjuk a gyermekek

felnõttkori magasságának becsléséhez. Fontos megjegyezni, hogy a módszer

kilenc–tizenhárom éves kor között adja a legbiztonságosabb becslést.

Tájékoztatni tudjuk továbbá az edzõt a fiatal testösszetételérõl, a szövetek

arányának kedvezõ vagy kedvezõtlen voltáról. Meg tudjuk becsülni 

a mozgatórendszer (izom- és csonttömeg) és a testzsír abszolút és relatív

mennyiségét, valamint a zsírszövet testtáji megoszlását.”

NUPinfo

németektõl két másodperccel lemaradva negyedik  helyezést ért el. 
A német, olasz, román és cseh csapatok világviszonylatban is nagyon jók,
ezért volt némi viszonyítási alapunk a következõ bledi nemzetközi
verseny csapatkijelöléséhez.

A június végi bledi versenyen a brnoi versenyen látottak
alapján egyes szakágakban kisebb (nõi négypárevezõst és férfi kormányos

nélküli négyest nem indítottunk), másik szakágban pedig nagyobb (a férfi

párevezõsöknél a négypárevezõs hajóegység mellett egy kétpárevezõst is

elindítottunk) létszámmal vettünk részt. Versenyzõink ezen a versenyen is
a brnoi versenyhez hasonló versenyzõi létszámmal – tíz ország nagyjából
hétszázötven versenyzõvel – vehették fel a versenyt, de míg férfi váltott-
(kn. kettesben 6. hely) és párevezõseink (kétpárban 4.-5. hely, négypárban 

1.-2. hely) borzasztó erõs versenyeket vívtak a döntõbe kerülésért, addig
nõi párevezõseinknek (egy- és kétpárevezõs) a szombati ifi „A” döntõkben
nem okozott különösebb gondot, hogy magabiztosan maguk mögé
utasítsák döntõbeli  ellenfeleiket.

A szombati döntõket látva ifi lányainkat vasárnap már felnõtt
mezõnyben indítottuk, ahol ugyan nem nyertek (egypárban ötödik,

kétpárban harmadik helyezés), de egy sokkal erõsebb mezõnyben
versenyezhettek és mérhették fel tudásukat.

Összegezve a hazai és nemzetközi versenyen látottakat
elmondható, hogy a nõi egy- és kétpárevezõs csapat, valamint a férfi
négypárevezõs teljesítménye nagyon jó, férfi kormányos nélküli kettes 
és nõi négypárevezõs egységeinknél pedig még további fejlõdésre,
javulásra lenne szükség a világbajnokságon való indulás jogának
kiharcolásához.

A fentebb leírtak figyelembe vételével az alábbi csapatok,
személyek szereztek indulási jogot a Jeunesse Kupán, illetve ifjúsági
világbajnokságon: IFI VB (Banyoles): NI 1x Szabó K.; NI 2x Tölgyesi B. –

Karácsony D.; FI 4x Hirling B. – László E. – Szabadkai O. – Jámbor L. 

Jeunesse Kupa (Ravenna) Közép-  és Nyugat-európai országok
versenye: NI 4x Bende Zs. – András J. – Pétercsák R. – Jakus A.; 

FI 4x Galambos P. – Cselinácz J. – Rangics M. – Pankovics Tibor; 

FI 2 – Tari J. – Borbás B.
Ficsor László

evezés sportági vezetõ (kép 5.)

A szegedi válogató, valamint a brnoi és bledi nemzetközi
versenyek után kialakultak az ifjúsági válogatott csapatösszeállításai,
vagyis hogy kik indulhatnak a banyoles-i világbajnokságon, illetve
Ravennában a Jeunesse Kupán.

A május végi brnoi versenyen héraklészes evezõseink tizenöt
versenyzõvel, hét csapattal (nõi egy-, kétpár, és négypárevezõs, valamint férfi

négypár (kép 3.), kormányos nélküli kettes és négyes hajóban) és három edzõvel
vettek részt (NI 1x Szabó Katalin, NI 2x Tölgyesi B. – Karácsony D., 

NI 4x Bende Zs. – Pétercsák R. – András J. – Jakus A., FI 4x Hirling B. –

Jámbor L. – László E. – Szabadkai O., FI 4 – Tari J. – Borbás B. – Márton G.

– Dunszt P., az utóbbiak FI 2- ban is indultak).
A gyönyörû környezetben megrendezett versenyen tíz ország

mintegy nyolcszázötven versenyzõje készült megmérettetni magát 
a szombati elõfutamokban és a vasárnapi döntõkben. A legtöbb ország
több csapatot is indított az egyes versenyszámokban, így próbálgatva 
a csapatösszeállításokat, tesztelve a nemzetközi mezõnyt, aminek
következtében nem volt ritka versenyszámonkénti a harminc–negyven
induló (pl. a nõi ifi egy- és kétpárevezõsben). A nagy indulószám miatt
rendkívül nagy szerepe volt a szerencsés futambeosztásnak, mivel 
az elõfutamokból csak a futamgyõztesek juthattak az „A” döntõbe, 
és ezért fordulhatott elõ, hogy voltak nagyon erõs és nagyon gyenge
elõfutamok. Az értékelésnél ezért nem teljesen mérvadó az elért helyezés.

A szombati elõfutamokat követõen hét csapatunkból négy
sikeresen bekerült a vasárnapi döntõkbe. Egységeink közül 
Szabó Katalin (kép 4.) személyében nõi egypárevezõsünk indult elsõként 
és nagyszerû teljesítményt mutatva, szoros versenyben a román
versenyzõnõ mögött a második helyen végzett. Kata versenyszámát
követõen idõrendi sorrendben haladva a nõi kétpárevezõs következett,
akik hasonlóan szép teljesítményt mutatva a „B” döntõben imponáló
evezéssel, megszorítás nélkül, magabiztosan nyertek, megszerezve így az
összetett hetedik helyet. A verseny további részében nõi
négypárevezõsünk hatodik, férfi kormányos nélküli kettesünk
nyolcadik–kilencedik, kormányos nélküli négyesünk hatodik,
négypárevezõsünk pedig végig kiélezett csatában a második helyezett 

Evezés: Brno-n és Bled-en túl – a banyoles-i világbajnokság elõtt

A ceglédi kistérség sportaudit vizsgálata során arra kértük a térségben testnevelést tanító pedagógusokat, 
hogy egy 1-tõl 5-ig terjedõ skálán értékeljék az iskolájuk céljairól elõre megfogalmazott állításokat. A kapott értékeket faktoranalízis
segítségével elemeztük.

A válaszokat a statisztikai elemzés három faktorba rendezte, így elmondhatjuk, hogy a pedagógusok véleménye szerint 
a nevelés célja az alábbi témák körül csoportosul a térség oktatási intézményeiben:

Mérhetõ eredmények. Ebbe a faktorba taroznak azok a mutatók, amelyek alapján a szélesebb közvélemény megítéli 
az iskolában folyó munkát. (Pl.: továbbtanulók számának növelése, lemorzsolódás csökkentése, a diákok eredményes szereplése a tanulmányi- és

sportversenyeken.) A testnevelõk megítélése szerint a testnevelés magas szintû oktatása, a tanórán kívüli sportolási lehetõségek széles
skálája, a diákok sporteredményei is ebbe a kategóriába tartoznak, növelve az iskola vonzerejét.

Tanulási készségek és a gyermekek tudásszintjének emelése. (Humán és reál ismeretek elmélyítése, tehetséggondozás, tanulási

képességek fejlesztése.)

Együttmûködõ készség fejlesztése. A pedagógusok véleménye szerint az iskolai oktatás során elengedhetetlenül szükséges
a diákok társadalmi tudatának, szociális készségeinek, komponensrendszerének fejlesztése. A statisztikai eljárás eredményébõl
láthatjuk, hogy az együttmûködõ készségek fejlesztésében fontos szerepe van a diákok rendszeres sporttevékenységének. 
(A sportoláson kívül szerepet kap ebben a komponensben a környezettudatos nevelés és a munkacsoportokban történõ oktatás is.)

Kovács Árpád

az NSKI szociológusa
(kép 3.)

Ceglédi kistérségi sportaudit felmérés III.  
– Testnevelô tanárok attitûdjei a térség iskoláiban

(4.) 

(5.) 

(1.) 

(2.) 

(3.) 

(1.) 

(2.) 

A nagy visszhangot kiváltott felnõtt olimpiai válogatók
mellett a fiatalabb korosztály válogatói is lezajlottak és kialakult a július
22. és 25. között Poznanban megrendezendõ Ifjúsági Síkvízi Európa-
bajnokságon induló csapat.

Elõször június 5–6., majd június 26–27. között Szolnokon
rendezték meg a kvalifikációs versenyeket. A válogatási elvek alapján 
a két verseny sorozatgyõztesei kerülhettek be a keretbe egyes és páros
hajókban. Vitás kérdésekben a második válogatót követõ szerdai
„szétlövés” döntött. Erre csak a férfi K-1 500 és 1000 méteres számokban
volt szükség, amelyekben az elsõ versenyen mindkét számban gyõztes,
gyõri Holpert Ervinnek kellett megküzdenie a második válogatón 
1000 méteren nyertes Németh Ádámmal, valamint az 500-at nyerõ 
Molnár Péterrel. Mindkét esetben a második válogatón gyõze-
delmeskedõk nyerték a szétlövést is. Mivel Holpert nem lett tagja 
a négyeseknek, így fordulhatott elõ, hogy két egyéni gyõzelmével sem
tudott csapatba kerülni.

Érdekesség még, hogy Takács Viktor (kép 1.) gyõri kenus az elsõ
válogató elõtt két héttel kerékpáros balesetet szenvedett és  meg kellett
operálni. A mûtét utáni héten, 25–30 cm-es vágással, varratokkal 
a lábában már evezett és 500-on a KSI-s Korisánszkyval, 1000-en 
a Dunaferres Voleinnel (kép 1.) párosban gyõzött.

Az egyéni és páros megmérettetések után június 29-tõl
elkezdõdött a háromhetes Eb- beállító edzõtábor Dunavarsányban, 
az elsõ hét végén válogatták a négyeseket, szintén Szolnokon. Kenu
négyesben mindkét távon a „papírforma” érvényesült, az esélyesebb
egységek vívták ki az Eb-indulás jogát, a kajakosoknál azonban felborult
a rend. Elõször a lányok 500 méteres versenyében gyõzedelmeskedett 
a Pacsai – Gyõri – Sarudi – Petõváry csapat, a „nagyobb” nevekbõl álló 
Csipes – Hegyi– Gyulai – Gáspár egység felett. Ezután a fiúk 1000 méterén 

következett egy rendkívül drámai futam, amelynek vége döntetlen
eredményt hozott, így egy óra múlva újra kellett futni a versenyt. 
Ebbõl a csatából a Dombi – Ács – Dobos – Hadvina kvartett került ki
gyõztesen, megelõzve az elmúlt évi VB gyõzteseket is felvonultató, már
500 méteren az indulás jogát kivívott négyest.

A négyesek versenye után a már végleges csapat visszautazott
Dunavarsányba, hogy folytassa a felkészülést az Európa-bajnokságra.

AZ IFJÚSÁGI EB-N INDULÓ EGYSÉGEK:

Nôi kajak: K-1 500 mKozák Danusia KSI SE, K-2 500 m Kozák Danusia

KSI SE, Szabó Gabriella KSI SE, K-4 500 m Pacsai Katalin KSI SE, Sarudi

Alíz KSI SE, Gyôri Barbara KSI SE, Petôváry Ágnes Lágymányos,

K-1 1000 m Szabó Gabriella KSI SE, K-2 1000 m Hegyi Réka KSI SE,

Csipes Tamara Dominó Honvéd

Férfi kajak: K-1 500 m Molnár Péter Szob SE, K-2 500 m Gönczy Gábor

KSI SE, Paumann Dániel KSI SE, K-4 500 m Molnár Péter Szob SE, Katona

Gergely Tiszaújváros, Várnai Soma Dominó Honvéd, Varga Norbert

Lágymányos, K-1 1000 m Németh Ádám Kanizsa, K-2 1000 m Gönczy Gábor

KSI SE, Paumann Dániel KSI SE, K-4 1000 m Ács Bence Építôk, Dombi

Rudolf Építôk, Hadvina Gergely Szolnok VSI, Dobos András VVSI

Kenu: C-1 500 m Sáfrán Mátyás KSI SE, C-2 500 m Takács Viktor

GYVSE, Korisánszky Péter KSI SE, C-4 500 m Sáfrán Mátyás KSI SE, Nagy

Tamás Váci Hajó, Volein Viktor Dunaferr, Németh Szabolcs Váci Hajó,

C-1 1000 m Sáfrán Mátyás KSI SE, C-2 1000 m Takács Viktor GYVSE,

Volein Viktor Dunaferr, C-4 1000 m Volein Viktor Dunaferr, Takács Viktor

GYVSE, Széles Gábor GYVSE, Nagy Péter GYVSE

Weisz Róbert

kajak-kenu sportági vezetõ
(kép 2.)

(4.) 

(5.) 

(6.) 

(7.) 

(3.) 
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Sportági beszámolók
Torna: Így is, úgy is messze…

Háromszék, a tehetségek forrása II. rész
A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum égisze

alatt mûködik a Sepsiszentgyörgyi 2-es számú Iskolás Sportklub
három szakosztállyal (atlétika, férfi  torna és nõi kosárlabda) és két
sportosztállyal (egy végzõs nyolcadik és egy kezdõ ötödik osztállyal,

mindkettõt kosárlabdázók és atléták népesítik be).
Az ATLÉTIKA öt címzetes tanárral – Kövér Sándor,

Révészné Kerestély Katalin, Deák Mónika, Kodolányi Edit

és a nyugdíjazás elõtt álló Balogh Márta – és egy edzõként
alkalmazott, frissen diplomázott testnevelõvel (Csutak Tamás, aki

a jelek szerint Balogh Márta helyébe lép majd) mûködik. Mindegyik
tanár csoportjában találni néhány olyan atlétát, akinek van esélye
bejutni az országos rangsor elsõ tíz helyezettje közé. Gondolok
itt az ifjúsági válogatott-jelölt Szonda Szilamérre, Szentpáli

Ferencre, Molnár Szilamérre – õk Balogh Márta tanítványai –, Pályi

Kiss Attilára, Havlin Lászlóra, Bálint Csanádra – õk Deák Mónika

csoportjában vannak –, Bálint Ajtonyra, Csutak Hunorra a Csutak

Tamás-tanítványok közül és Székely Dalmára (Kodolányi Edit

atlétája). Az atlétika szakosztály már a hatvanas években
megalakult, akkor a sportiskola zászlaja alatt Balkán-bajnokot
adott (Krausz Ildikó) és országos bajnokok sorát. A város
atlétikája a Székely Mikó Kollégium jóvoltából már a két
világháború között letette névjegyét a sportág asztalára, hiszen
az amszterdami olimpián két egykori Mikós-diák – a vágtázó
Péter László (az országos csúcsot 10,4 mp-el tartotta már 1928-ban) 

és a súlylökõ, valamint diszkoszvetõ Dávid József – is részt vett.
A TORNA sem újkeletû sportág a város, a megye

sportpalettáján. Nem Háromszéken lett ugyan tornász, de itt
született, még pontosabban Zágonban (Mikes Kelemen

szülõfalujában) Los Angeles négyszeres olimpiai bajnoka és 

egyszeres ezüstérmese, Szabó Kati. Az élet fintora, 
hogy Sepsiszentgyörgyön a sportiskola égisze alatt akkoriban
szûnt meg a nõi torna, amikor Szabó Kati beköltözött az onesti
tornaistállóba, és Károly Béla tanítványa lett…(Késõbb aztán,

amikor Béláék Amerikába települtek át, Kati átköltözött Dévára, és mint

dévai tornász szaladt fel a tornasport egére). Maradtunk a férfi
tornával, ifi szinten néhány országos bajnoki címig vitték 
a legjobbak, Bende József, Dobolyi Gyula, Fekécs László, aztán 
a sportág megtorpant egy idõre, három–négy éve ismét hallat
magáról. E pillanatban olimpiai válogatott kerettaggal 
(Bucur Adrian), ifjúsági válogatott kerettaggal (Vas Zsolt)

dicsekedhet Oláh János tanár úr eredményes munkájának
köszönhetõen. Oláh János mellett még két címzetes tanár – Bende

József, Dobolyi Gyula – és egy edzõ – Botos Liviusz – dolgozik 
a tornászokkal. Sokat nyom a latban, hogy a román férfi
válogatott egy ideje Sepsiszentgyörgyön edzõtáborozik, itt
készült fel a világbajnokságra, itt edzõtáborozik az olimpia elõtt.
Az elmúlt esztendõben hét nemzetközi viadalt rendeztek –
spanyol, német, francia, magyar tornászokkal –, két országos
bajnokságnak volt házigazdája a város sportcsarnoka.

A nõi KOSÁRLABDA kétszer is feljutott a román
„felsõházba”, Sepsiszentgyörgyrõl indult el az ötvenes és hatvanas
évek sokszoros román válogatottja, Pruncuné Simon Margit, 
a Soproni Postás – ha jól tudom –, ma Pécs játékosa. 
A szakosztály három tanárral – Váncsáné Molnár Katalin volt
éveken át felsõházi, nálunk A-osztályos játékos, Páll Mária, 

Bodor Éva Katalin – tevékenykedik és három ifjúsági korosztályú
együttessel szerepel az országos bajnokságban.

Szakemberben, tehetséges fiatalokban nincs hiány.

Áros Károly
(kép 1.)

A szerek, szõnyegek és a hatalmas tükör rengeteg tornásznak adott
már pályájához nagy lendületet. A falakon szebbnél szebb
tornászképek aláírásokkal, visszaidézve a Károlyi-házaspár
pályafutásának legszebb pillanatait és találkozásait. A kívülrõl már
megszemlélt harmadik terem a balett teremmel együtt szolgál
edzéseink színhelyéül. A falakat itt is képek és különbözõ nemzetek
zászlói díszítik. Az edzések közösen folynak Márta, a szövetségi
kapitány vezetésével. Az olimpiai csapatba bekerülni szándékozó
tornászok nagy-nagy figyelemmel és fegyelemmel végzik el a kiadott
feladatokat, azonosulva azokkal, lesve saját edzõik és a keretedzõ
minden szavát. Magabiztosság és a jól teljesített edzések adta
önbizalom árad minden mozdulatukból. Az impresszív bolgár
koreográfusnõ mindenütt ott van, egyetlen kifejezéstelen mozdulatot
sem enged végrehajtani. Általában mindenki rendben-csendben teszi a
dolgát, így a gyúró, aki jégzsákokkal „díszítette” ki a lányokat és Kathy

is, aki a két versenyen fantasztikus szurkolással (mintha maga is

erõfeszítéseket tenne) próbálja kikiabálni a lányokból a tökéletes
gyakorlatot. Márta minden tornászát figyelemmel kíséri és
véleményezi. Látszik, hogy edzõkollégái tiszteletben tartják és
elfogadják tudását, véleményét és utasításait. Hosszú út vezetett idáig.
Károlyi Béla és Márta iskoláját megismerve, azzal azonosulva az
amerikai edzõk már tudják, hogy ez és csakis ez az út vezet a dobogó
legfelsõ fokáig. És a gyõzni vágyás hatalmas erõket mozgósít. Béla

egyébként keveset jön be a tornaterembe. Jelenleg is, mint korábban,
hajnaltól késõ estig dolgozik, de most a tábor fenntartásával
foglalatoskodik, és egyebek mellett nekünk kedveskedik
vadászterületének bemutatásával. Az edzéseken és a két versenyen
kívüli pihenõidõben edzõk és versenyzõk ismerkednek egymással a
klubszobában, használják a teniszpályát, uszodát és élvezik a nyári
meleget. Nagy hatással van ránk a céltudatos, jó hangulatú
tevékenykedés, amihez minden fontos dolog adott és amibõl az
olimpiai bajnokok „teremnek”. Vajon mi, magyar tornászok és edzõk
mikor kaphatunk ilyen feltételeket és bizalmat? Vagy ilyen messze
vagyunk Houston-tól – és nem csak távolságban…

Eredmények: Kiss Renáta – egyéni összetett: 12. hely (33.375

pont); Péntek Tünde – egyéni összetett: 13. hely (32.55 pont).            

Unyatinszkiné Karakas Júlia

nõi torna sportági vezetõ
(kép 1.)

Már az út is elfogyott. Azt hittük, hogy a világ végére
értünk, de tábla jelezte: Károlyi’s Camp. 
Mint kiderült, elsõként érkeztünk meg a két napos repülõút után a
Károlyi nevét viselõ amerikai Nõi Torna Nemzeti Csapat
Edzésközpontjába. Meghívásunk a nemzetközi Barátság Edzõtáborba
szólt, ahol hét nemzet legjobbjai gyûltek össze. A houstoni reptérre
megérkezve Kathy (az USA torna szövetség lelkes és aktív mindenese)

szállított ki minket a természetvédelmi területen kialakított
edzõtáborba. A méretek nem a mi léptékeinknek felelnek meg, így
mind a távolságok, mind a 2800 hektáros gyönyörûen kialakított park
lenyûgözött mindnyájunkat, azokat is, akik nem elsõ alkalommal
járnak itt.

A kép, ami a bejáratnál fogad minket, megváltozott. Egy új,
harmadik tornaterem készült el, amit az amerikai nemzeti válogatott
használ, elkülönülve a tanfolyamokon részt vevõ tornászok hadától.
Ennek közvetlen közelében a Dicsõség-fala vonja magára a figyelmet
a bajnokok aláírásaival. Üres még a tábor, hiszen az amerikai
válogatott keret tagjai sem érkeztek meg. Faházakban kialakított kis
hotelben helyezkedünk el, majd korábbi emlékeinkre hagyatkozva
gyorsan megtaláljuk a Károlyi-házaspár rezidenciáját, és a két kiváló
tornaszakembert, Mártát és Bélát, akik a sok világra szóló eredmény és
érem mellett megalkották, saját képükre formálták ezt a különleges
helyet. A tábor nem tipikusan amerikai; természetközelségével falusi
környezetet idéz a haranglábbal, a szélkakassal, a háziállatokkal 
és a gyöngytyúkok rikácsoló hangjával. A fogadtatás magyaros,
szeretetteljes. Körülvezetnek a házukban és a vadásztrófeákkal,
régiségekkel berendezett nappaliban rögtön otthon érezzük magunkat
az ízes magyar szó mellett. Üdvözöljük lányukat, Andreát, aki férjével
és másfél éves Júlia lányával szintén itt él, és dietetikusként a tornászok
étkeztetését alakítja. Mindnyájan érdeklõdéssel nézünk körül 
a „tyúkudvaron is”. Samu, a fehér magyar puli megbolygatja a rendet
gazdáját, Bélát követve, mintha õ is mutogatná az állatseregletet, 
a szarvasokat, vadmalacokat,… akik barátságosan odajönnek
hozzánk. Megjelenik a páva méltóságteljesen vonulva, majd meglátjuk
a tevéket, az egyiket, a roskatag lábon állót nemrég született
kicsinyével. Késõbb lovak trappolnak el mellettünk szabadon.
Vendéglátóinktól természetesen a tornaterembe vezet az utunk. 
A három terem átjárható. Elõször a két korábban elkészült termet
látjuk. Minden kék színben pompázik. Egy talpalatnyi üres hely sincsen. 

(1.) 

(1.) 

(2.) 

(3.) 

Birkózás: Fõiskolás VB,  Évzáró a Mr. Tus birkózóiskolában  
A birkózók fõiskolás és egyetemi világbajnokságát 

a lengyelországi Lodz-ban rendezték június elsõ hétvégéjén. 
Az U23-as korosztályban kötöttfogásban a tavalyi junior
világbajnokságon ezüstérmet szerzett BVSC-s Kiss Balázs 84
kilogrammban most is a dobogó második fokára állt, csakúgy, mint az
FTC-s, tavaly hatodik helyezett Kliment László, aki a 66
kilogrammosok mezõnyében szerzett szintén ezüstérmet. 
A szabadfogásúak között a Vasas 84 kilogrammos versenyzõje,
Kiss Gergõ negyedik lett. A huszonnégy résztvevõ ország válogatottjait 
a birkózásban élen járó nemzetek legjobbjai alkották. 
A Struhács György vezette magyar fiúk tavaly még a Héraklész program
fiatal versenyzõi közé tartoztak, ma az idõsebbek között is megállják
helyüket. A fõiskolás világbajnokságon olyan birkózó nagyhatalmak
versenyzõivel mérték össze tudásukat, mint az oroszok, kazahok,
beloruszok, svédek, németek, koreaiak.

Évzárót tartottak a Mr. Tus (kép 2.) birkózóiskolában. Újabb
tanév fejezõdött be az iskola életében, amelyet a Nemzeti Sportcsarnok
Müller Ferdinánd termében egy látványos, akrobatikus elemeket is
tartalmazó, bemutató jellegû edzéssel tettek emlékezetessé a birkózó
növendékek, akik az utánpótlás-válogatott gerincét alkotják. A kadett
korú „karfiolfülûek” eredményes évet zártak itthon és külföldön, így
Bulgáriában, Törökországban, Szlovéniában is sikert sikerre halmoztak.

Az iskola növendékei közül kilencen tagjai a tíz súlycsoportot számláló
válogatottnak.

A harmadik esztendeje mûködõ, dr. Hegedûs Csaba (kép 3.) által
alapított Mr. Tus birkózóiskolának jelenleg negyvennyolc tizennégy és
tizennyolc év közötti nebuló a tagja – akik zömmel a sportág
Héraklész-keretét is alkotják –, köztük négy leány. Idén egy fiatal
érettségizik, korából adódóan „kiöregszik”, ketten-hárman pedig
visszamennek korábbi klubjaikhoz. A tervek szerint az iskolából 
a következõ tanévében tízen csatlakoznak a programhoz. A gyerekek
a fõvárosi Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnáziumban tanulnak,
kollégiumi elhelyezés mellett.

Az iskolaévtõl edzõik, sportvezetõik, tanáraik és szüleik
elõtt búcsúztak egy zenés, akrobatikus, bemutató jellegû edzéssel,
ahonnan természetesen a sorozatdobások, no és a küzdés sem
hiányzott.

A tanév befejezõdött, az edzések azonban folytatódnak, 
a gyerekek edzõtáborban készülnek a közelgõ kontinensviadalokra; 
a kötöttfogásúak Várnában, a szabadfogásúak Isztambulban mérik
össze erejüket Európa legjobbjaival.

A vakáció majd csak augusztusban következik…

Vasvári Ferenc

a lólengés világranglistájának kilencedik helyén áll – tehetsége
vitathatatlan. A világkupa-sorozat soron következõ állomása
szeptemberben Chile, októberben Skócia, majd novemberben
Németország, végül a  lólengés világranglistájának legjobb nyolc
virtuóza december 11–12-én Birminghamben dönthet az érmek
és helyezések sorsáról. Az athéni olimpia után, a nemzetközi
szövetség döntését követõen 2005-tõl lép életbe az a
szabálymódosítás, amely megköveteli bizonyos új elemek
beépítését Krisztián gyakorlatába is. Kemény munka vár a
tornászra, hiszen jövõ év májusában a hazai rendezésû Európa-
bajnokságon, majd az ausztráliai szervilágbajnokságon kell helyt
állnia. A nagy elõdök: Magyar Zoltán, Borkai Zsolt magasra tették
a mércét, Berki Krisztián az õ sikereikbõl meríthet erõt és
kitartást, amikor fogcsikorgatva ugyan, de tartáshiba nélkül kell
az utolsó magyar vándort, orsót végigcsinálnia. Egy dolog sosem
változik: a küzdelem, az izmok, inak feszülése, a csontok
ropogása a ziaportól fehérlõ kápákon. Megéri, csakhogy még
egyszer magasba lendüljön az a kéz…

Több mint két esztendeje, a debreceni világbajnokság
után jelent meg elõször portré Krisztiánról a                          -ban.
Mostani beszélgetésünk apropóját a nemrég zajlott
kontinensbajnokság és a még javában tartó világkupa-sorozat
adja. A héraklészes sportoló azóta egyre többet lovazik, tatai
felkészülését Kovács István (kép 2.) irányításával is elsõsorban 
a lólengésre koncentrálja. Áprilisban két komoly megmérettetés
várt a fiatal KSI-sre. Elõször a Föld túloldalára, Rio de Janeiro-
ba utazott a magyar csapat. Krisztiánnak érdemes volt átrepülni
az óceánon, hiszen a tizenkilenc esztendõs tornász élete addigi
legmagasabb pontszámával (9,662) nyerte a lólengés fináléját.
Nem is jöhetett volna jobbkor ez a siker, mint a szlovéniai
Európa-bajnokság elõtt két héttel! A szlovén fõvárosban már
egy Vk gyõzelemmel a tarsolyában kezdhette el gyakorlatát.
Kitûnõ mozdulatsorral kápráztatta el a helyi tornacsarnok
közönségét, amit a pontozók 9.700 ponttal honoráltak. A magyar
lovas ezzel bronzérmet szerzett olyan nagynevû klasszisokat
maga mögé utasítva, mint a román Urzica. Berki Krisztián jelenleg

Berki Krisztián: Ismét nyeregben

Legjobb eredmények:

Ifjúsági Eb - 2. hely, lólengés, Patrasz (2002)

Vk - 8. hely, lólengés, Cottbus (2003)

Vk - 7. hely, lólengés, Lyon (2004)

Vk - 1. hely, lólengés, Rio de Janeiro (2004)

Eb - 3. hely, lólengés, Ljubljana (2004)
Pucsok  József Márton

(2.) 
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Sportági beszámolók
Sportlövészet: Cipruson és Csehországban jártunk

Sportági beszámolók
Ökölvívás – Jeju, az aranyos sziget

Két esztendeje már, hogy a Dél-Korea partjainál fekvõ
Jeju szigetérõl világbajnoki arannyal térhetett vissza a CVSE
cselgáncsosa, Szabó Brigitta. Most ismét egy küzdõsportos
sikernek, az ökölvívó Bedák Pál (kép 1.) gyõzelmének örülhettünk.
A Vasas-Rica-Hungária bunyósa a legfényesebb érmet hozta
haza a 13. junior világbajnokságról. Négy mérkõzés és négy
gyõzelem kellett ahhoz, hogy a héraklészes versenyzõ a 48
kilósok legjobbja legyen. Nyitómeccsén egy Puerto-Rico-it
búcsúztatott (15:7), majd török ellenfelét szintén imponáló
fölénnyel gyûrte le. A döntõbe jutásért egy indiai öklözõ
következett, ezt az akadályt is sikerrel vette, így a fináléba került.
Az aranycsatában Vodopjanovval mérte össze tudását. 

Szabó Gyula tanítványának lendülete nemhogy alábbhagyott,
még rá is erõsített és fõleg az utolsó menetben nyújtott
teljesítményének köszönhetõen 37:27 arányban gyõzedel-
meskedett. Ezzel Bedák a tavalyi kontinensbajnoki cím mellé
a világbajnokit is megszerezte.

Ne feledkezzünk meg a csapat többi tagjáról, hiszen
Raduly János (KSI SE) (kép 2.), Hódosi Zsolt (Kõszegi SE), Jónás Zsolt

(Székesfehérvár), Kiss Ádám (Haladás VSE), Sipos Tamás (NYVSC-

Szabolcs Volán), Nagy András (Gyõri Ring) és Lakatos Márk (Vasas-

Rica-Hungária) tisztes helytállással öregbítették a magyar
ökölvívás hírnevét!

P. J. M

Triatlon: Az európai élbolyban

Európa legjobbjai lettek a triatlonos fiúk az ifi
korosztályú csapatok kontinensbajnokságán. A Csortos Imre –

Gályász Dániel (TVK Mali Triatlon Club) – Szalóki Dávid (Molplast

VSE) összetételû trió aranyérmet szerzett (kép 3.). Rendkívül
szoros volt a véghajrá, mindössze másodperceken múlt egy–egy
érem sorsa. A mieink gyõztes ideje 1.19.04, az ezüstérmet 
a házigazda (1.19.08), a harmadik helyet az orosz trió (1.19.12)

gyûjtötte be. A magyar csapat tagjai közül az SZVSE Batta
Triatlon  sportolója, Csortos Imre teljesítette leggyorsabban a 300
méter úszásból, 9.2 km kerékpározásból és 2 km futásból álló
távot. A mezõny ötödikén délután négy órakor rajtolt, belevetve
magát a Földközi-tenger habjaiba. A kerékpár és futó
versenyszámokat Marina di Montalto városának aszfaltján
rendezték meg.

Tavaly a gyõri nemzetközi viadalon akkor még 
a Csáthy – Kovács – Szakály felállásban rajtoló lány csapatunk a 

dobogó legtetejére állhatott fel. Most a magyar lányok (Horváth

Zsófia – Építõk AC, Kovács Zsófia – GYÖTRI, Szakály Zsuzsanna –

Molplast VSE) az olasz és a svájci gárda mögött a harmadik
helyen végeztek (kép 4.). A kaposvári lány elsõsorban futásban, a
gyöngyösiek kiválósága kétkeréken, míg a gyõri versenyzõ
úszásban jeleskedett. A 1.28.44-es összidõ bronzérmes helyre
repítette a héraklészes csapatot.

A patinás Lausanne adott otthont az ITU egyéni
kontinensviadalának. A versenyzõknek elõször 750 métert
úszva, 21 kilométert kétkeréken, majd újabb 5 kilométert futva
kellett teljesíteniük.  A junior korosztályban induló versenyzõk
közül Kovács Zsófia és Fecskovics Attila szerepeltek a
legeredményesebben. A gyöngyösi lány a csapat Európa-
bajnokságon kivívott bronzérme mellé most egy második helyet
szerzett, a kistarcsaiak versenyzõje – a világbajnokság korábbi
negyedik helyezettje – pedig ötödikként zárt.

P. J. M.

Judo: Az ifik sem lazsálnak

Sikerekkel térhetett haza a zömmel héraklészesekbõl
verbuválódott cselgáncs csapat a romániai Ploiesti-ben
megrendezett kadett nemzetközi tornáról. A népes finn, francia,
moldáv, orosz, román, spanyol, szlovén és török judokákból álló
mezõnybõl hat fiú (három honvédos, egy miskolci, egy újpesti és egy

KSI-s versenyzõ) kvalifikálta magát a soron következõ rotterdami
kontinensviadalra. Zámbori Bence 50, Támár Tibor 55, Krizsán

Szabolcs 60, Tóth Attila 66, Fehér Attila 73, Sztraka Bálint 81
kilogrammban léphet majd szõnyegre az Európa-bajnokság
helyszínén.

Harminchét ország 366 cselgáncsosa állt tatamira a
hollandiai ifi Európa-bajnokságon. A héraklészes küldöttség egy
ezüst- (Tóth Lilla – UTE), két bronzérmet (Szigetvölgyi Brigitta –

Oroszlány, Zámbori Bence – BHSE) és három ötödik helyezést
(Gáspár Eszter – MVSC, Kovács Enikõ – UTE, Sztraka Bálint –

BHSE) gyûjtött össze. Csapatunk kiváló szereplésének
köszönhetõen a hagyományosan erõs judonemzeteket, így
például Franciaországot és Belgiumot megelõzve az összesített
eredménytáblázat (elsõ–hetedik hely) tizenegyedik helyén
végeztünk.                                                                                    

P. J. M.

Öttusa: Lublinban az ifik

Többször állhattak a dobogó legtetejére öttusázóink 
a Lengyelországban rendezett Olimpiai Reménységek
Versenyén. Mind az ifi „A”, mind a „B” kategóriákban szép
eredmények születtek. A lányok egyéni versenyét a négy tusa
során begyûjtött 4096 ponttal a KSI-s Bartalis Zsófia (kép 5.)

nyerte. A Pafkó Ritával és Alekszejev Tamarával kiegészült csapat
és váltó egyaránt aranyérmet szerzett. A Betye János (BHSE) –

Szendrei Dániel (KSI SE) – Hatvany Tamás (BHSE) összetételû
trió csapatversenyben és váltóban a második helyen zárt. Az ifi
„B” kategóriában három versenyszámban: futásban, úszásban és
lövészetben mérték össze tudásukat a sportolók. A Pataki Viktória

(KSI SE) – Juhász Kata (PVSK) – Cseh Krisztina (BHSE)

alkotta csapat ezüstöt, míg váltóban a brit és a házigazda
válogatottat nagy pontkülönbséggel megelõzve aranyérmet
hozott haza. A KSI-s Horváth Zoltánból és Dorozsmai Viktorból,
valamint az Alba Volán versenyzõjébõl, Kocsány Ádámból
verbuválódott fiú válogatott csapatban és váltóban ötödik
helyezést ért el.

Jól szerepeltek a KSI SE junior korosztályú öttusázói
az országos bajnokságon. Az Andrejkovics Andrea (kép 6.) – Kovács

Orsolya – Nagy Judit összeállítású trió az Alba Volán „A” csapata
mögött második helyet, míg váltóban toronymagasan több mint
600 ponttal megelõzve a honvédos lányokat bajnoki címet
szereztek.

P. J. M.

A junior héraklészes korongosok sem maradtak 2004-
ben medália nélkül!

A júniusban megrendezett koronglövõ Európa-
bajnokságon nagyszerû eredménnyel, új országos csúccsal ifjabb
Szollár András (Balatonfûzfõi Lövész Egylet) bronzérmes lett.
Eredménye: 119+19 korong. A Somogyi Erdész Lövész Egyesület
versenyzõje, Bokor Bálint skeet-ben a nyolcadik helyen zárt. 

Az Olimpiai Reménységek Versenyét, az elõzõ
tizenhárom alkalomhoz hasonlóan hagyományosan a csehországi
Plzen vállalta fel. A versenyen csaknem tíz nemzet
háromszázötven puskás, pisztolyos és futócél versenyzõi
mérhették össze tudásukat. A magyar sportlövõknek ez a viadal
egyben válogató verseny is volt a junior Eb-ra. A puskás
versenyzõk között Török Zoltán a légpuska 60 lövésben a harmadik
helyen végzett, míg Nagy Dóra, Gábli Orsolya és Aszódi Anett egyéni 

csúcseredményeikkel kerülhettek döntõbe. A csapatversenyek
során mind a fiú (kép 1.), mind a leány puskás csapat dobogóra
állhatott. Futócéllövõink (kép 2.) sem adták alább, akik egyéni
éremmel, egyéni és csapat helyezéseikkel gazdagították ORV-
válogatottunk éremgyûjteményét.

Eredmények: Leány légpuska 40:  V. hely Gábli Orsolya

(393/101.4); VII.hely Nagy Dóra (392/101.4) csapat: II. hely.

Leány sportpuska 3x20: V. hely Nagy Dóra (575/96.5); 

VIII. hely Aszódi Anett (576/90.0).

Fiú futócél 30+30: III. hely Belák András (560/91,2); 

V. hely Kaszás Zoltán (560/83.5); csapat: III. hely.

Fiú légpuska 60: III. hely Török Zoltán (591/100.9); 

V. hely Háner Tamás (590/100.5); csapat: II. hely.

Kissné Oroszi Edit

sportlövészet sportági vezetõ

Atlétika: Szombathelyi aranyesõ
Kiválóan szerepeltek atlétáink az Olimpiai

Reménységek Versenyén – tudtuk meg Dornbach Ildikó (kép 3.)

sportági vezetõtõl. 2004. június 6-án, a csehországi Kladnoban
megrendezett ORV-n a huszonnyolc versenyszámból
huszonkettõben vettünk részt és ebbõl tizenhét gyõzelmet
arattunk. Versenyzõink tizennégy egyéni csúcsot értek el, amelyek
közül kiemelkedik Rózsa Zsófia 100m síkfutásban elért 10,71
másodperces eredménye, ami országos junior csúcsot és egyben
MASZ kiküldetési szintet jelent a júliusi junior világbajnokságra.
A 100 m mellett 200 m-en is egyéni csúcsot futott és ezzel itt is
teljesítette a vb nevezési szintjét (24,37). Kiváló eredményt ért el
Kürthy Lajos is, aki súlylökésben és diszkoszvetésben ismét
megközelítette az országos csúcsot (19,05 m és 58,26 m). A KSI SE
versenyzõje, Ungvári Péter (kép 4.) szintén nagy egyéni csúcsot ugrott
hármasugrásban, eredménye (15,31), míg Török Krisztián

a gerelyhajításban végzett egyéni csúccsal az elsõ helyen,
eredménye 64,55. Ezzel mindkét versenyzõ a vb nevezési szint
közelében teljesített. Örömteli, hogy a fiatal Kujbus György (1988)

100 és 200 méteren egyaránt nagyot javított egyéni legjobbján
(10,87 / 22,03) és biztató eredményt ért el a jövõ évi ifjúsági vb
szempontjából.

Tíz aranyérem a szombati nap (06.12.) atlétikai termése.
Szombathely városa adott otthont az U20-as korosztály
Csehországból, Horvátországból és Szlovéniából érkezett
sportolói nemzetközi versenyének. Az özönvízszerû esõ elmosta az
ugró- és bizonyos futószámok egy részét, de a dobóatlétákat ez sem
zavarta. Kürthy Lajos súlylökésben és diszkoszvetésben gyõzött,
Németh Kristóf új egyéni csúcsot beállítva dobta a legmesszebbre 
a kalapácsot, a gerelyhajítást pedig Papp Bence nyerte. A lányoknál
Nickl Vanda 60 méter fölé hajította a szert, ezzel megdobta 
a kalapácsvetés vb kiküldetési szintjét. A további aranyérmeken
futóink osztoztak. Takács Dávid 1500, Ott Balázs 3000 méteren ért
elsõként a célba. Rózsa Zsófia 100 méteres síkfutásban 11,61 mp-es
eredménnyel nyert. Badics Anissza 1500, Kostyál Ágnes 3000
méteren bizonyított. A férfiak pontversenyében a csehek és a
horvátok elõtt 118 ponttal az elsõ helyen végeztünk. A lányok
mindössze fél pont különbséggel lettek másodikok. Négy nemzet
versenyében a fiúk és a lányok a rivális csapatok közül a legtöbbet,
összesen 222 pontot gyûjtöttek össze.

Több KSI-s sportoló is dobogóra állhatott a Budapesti
2004. évi Nyílt Egyéni és Gyalogló Bajnokságon illetve a 31.
Paulinyi Jenõ Nemzetközi és Ifjúsági Atlétikai Emlékversenyen.

Az ifjúsági korú versenyzõk közül Kafer Levente 110 gáton ezüst-,
200 méteren bronzérmet szerzett. Száz méteren Béres Balázs és a
magasugró Varga Péter harmadik helyezést szerzett. A lányoknál
magasugrásban Sárdy Réka (kép 5.) hódította el a bajnoki címet.
Háromszáz méter gáton a második és harmadik helyen Szegedy

Eszter és Herczig Fruzsina osztozott. A 4x100-as váltó (Budai –

Herczig – Szegedy – Szivák) ezüstérmet vihetett haza.
A Paulinyi emlékverseny 60 méteres döntõjében, 

a tizenegyéves fiúk kategóriájában Fajoyomi Christopher harmadik,
távolugrásban elsõ helyen zárt. Az egy évvel idõsebb Trautman Ede

a távolugrás bronzérmét nyerte el. A felnõttek között induló
Ungvári Péter 15 méteres ugrásával a dobogó legtetejére állhatott 
a hármasugrás fináléjában. A lányok is kitettek magukért. A 4x200
méteres gyermek vegyes váltót nagyszerû 1:56,12-es
idõeredménnyel a KSI SE négyese (Komiszár –  Vincze – Páros –

Vild) nyerte. Komiszár Kriszta (kép 6.) és Vincze Dorina (kép 7.)

valóságos éremhalmozókká lépett elõ, hiszen nemcsak sprintben,
de távolugrásban is egymás között döntöttek az arany- és
ezüstérem sorsáról. Távolugrásban szinte KSI-s háziverseny
zajlott. Vild Olivia és Páros Ivett e versenyszám harmadik és
negyedik helyén zárt. Az 1993-as születésû Szabó Diána egy TFSE-
s és egy gödöllõi versenyzõ elõtt lett elsõ helyezett. Nõi
magasugrásban Olasz Krisztina jóvoltából még egy ezüstöt
gyûjtöttünk be.

Bécs, Budapest, Ljubljana és Pozsony válogatottjainak
részvételével nemzetközi atlétikai viadal zajlott Budapesten.
Fõvárosunk csapata mind a fiúknál, mind a lányoknál az elsõ
helyen végzett. A KSI SE fiataljai (Végvári Dóra 568 centiméteres

legjobbjával és Vígh Csaba – távolugrás; Réti Dániel – magasugrás; Buday

Beatrix és Bánhidi Balázs –mindketten 100 méteres síkfutás valamint az

aranyérmes 4x100-as váltók tagjai) részesei voltak a sikernek. 
Az UTE atlétikai pályáján rendezett, serdülõk számára

kiírt Összetett Országos Bajnokság legjobb nõi eredmény
különdíját Végvári Dóra és edzõje, Fülöp Péter nyerte. A tizennégy
esztendõs tehetség a négy számban (80 m gát, távolugrás, 300 m, 

800 m) összegyûjtött 2579 ponttal toronymagasan végzett az élen. 
Az egy évvel fiatalabb, szintén KSI-s Murai Eszter korosztálya
harmadik helyén zárt. A fiatal lány a 80 méter gátfutást 13.65 mp
alatt teljesítette, 454 centiméterre landolt a homokgödörbe, 300
méteren 45.11 mp-es, nyolcszázon 2:50.01-es idõt ért el.

P. J. M.
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foto: Wirth András
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