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Bor Barna az Atomerõmû nehézsúlyú cselgáncsosa a világklasszis Mihalinnal küzdhetett meg a bukaresti világkupa
döntõjében. Az orosz judoka gyõzött, de Barna a Szentkirályi-Hungária kupán nem talált legyõzõre, ezért cseppet sem kell
szégyenkeznie a második hellyel. Szlovéniában a Dax kupa keretében a hölgyeken volt a sor. Az újabb ezüstéremrõl a korábbi
héraklészes Mészáros Anett (UTE-70 kg) gondoskodott. 

Ez évben Várnában rendezték a szabadfogású és nôi birkózók kontinensviadalát. Godó Kitti (kép 1.) 55 kg-ban lépett
szõnyegre, a korábbi héraklészes birkózó végül az ötödik helyen zárt Bulgáriában. 

Két korábbi héraklészes olimpikon, Risztov Éva (kép 2.) és Cseh László (kép 3.) egyaránt olimpiai csúcsot úszott a Komjádi
uszodában. Risztov kétszáz gyorson magyar csúcsot javított, míg klubtársa 200 és 400 méter vegyesen is a világ idei legjobbját érte el.

A rövidtávú duatlon egyéni és csapat országos bajnokság, egyben Európa-bajnoki válogató került megrendezésre
fõvárosunkban. Mind a felnõtt, mind az U23-as mezõnyben Nógrádi Tamás (kép 4.) (Proform Triatlon Klub) végzett az elsõ helyen.  

Közeleg a junior kézilabdázók hazai rendezésû világbajnoksága! Szerencsésen alakult a fiúk (kép 5.) világbajnoki
csoportbeosztását eldöntõ sorsolás. A nyíregyházi eseményrõl elégedetten távozhattak a héraklészes kerettagok és a felkészítésüket
végzõ szakemberek, hiszen a D csoportba Románia, Tunézia, Brazília és Elefántcsontpart ellenében kell majd kivívni a továbbjutást.
Érdekes módon a lányok a cseh, japán, tunéziai és szerb-montenegrói junior válogatottakkal egyetemben szintén a D csoportba
kerültek. A játékosok fizikai felkészültségének kontrolljaként a NUPI Diagnosztikai laboratóriumában Sziva Ágnes (kép 6.) vezetésével
terhelés-élettani vizsgálaton vett részt a férfi válogatott keret, akik a közeljövõben, még a korosztály legnagyobb seregszemléje elõtt
egy kontroll-vizsgálaton is átesnek.

A Magyar Sport Házában rendezték meg azt a találkozót, amelyen a sportot felügyelõ belügyminiszter, dr. Lamperth

Mónika bemutatkozott a sport képviselõinek. A sportvezetõk közt megjelent Ábrahám Attila (kép 7.), a Nemzeti Sporthivatal elnöke, 
a sportolók közül jelen volt többek közt a Héraklész program egykori tagja, Cseh László, valamint a jelenlegi válogatott, olimpiai
ezüstérmes Gyurta Dániel (kép 8.) is.

A Magyar Sporttudományi Társaság, a Magyar Edzõk Társasága, a házigazda TF és a TFTI szervezésében került
megrendezésre „A doppingkérdés ma – és a jövõ stratégiája” sportszakmai –tudományos konferencia, melyen a NUPI, a Héraklész
program több munkatársa is jelen volt. Mint a szimpóziumon is elhangzott, már az utánpótlás-nevelés idõszakában hallatlan nagy
jelentõsége van a szakemberek részérõl a doppinggal kapcsolatos felvilágosításnak. Az elõadások és a vitafórum anyagát a Magyar
Edzõben és a Magyar Sporttudományi Szemlében olvashatják.

„Nyolcvan év a testnevelés és a sporttudomány szolgálatában” címmel kerül megrendezésre október 27-én és 28-án 
az V. Országos Sporttudományi Kongresszus, várhatóan tizenhat szekcióban.  A TF alapításának 80. évfordulója alkalmából
rendezendõ kétnapos konferenciával kapcsolatos információk és a jelentkezési lap megtekinthetõ az MSTT honlapján –
www.mstt.iif.hu –, érdeklõdni a 06-1-460-69-80-as telefonszámon lehet. A rendezvényen várhatóan a NUPI több munkatársa is
beszámol sporttudományos tevékenységérõl.

A következô számának tartalmából:
Sportiskolai kerettanterv – 2. rész; Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelõ Pikniken – 9. rész Sportági beszámolók: asztalitenisz,

atlétika, birkózás, duatlon.
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A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.

többek közt dr. Ábrahám Attila, Farkasházy Tivadar,

Bitskey Tibor, Nemcsák Károly, Császári Attila,

Berényi János, Dömötör Zoltán, dr. Bod Péter Ákos,

Kaszás Géza, Tihanyi Tóth Csaba, a jelen
élsportolóit Bóta Kinga, Szabó Szilvia és
Storcz Botond kajakosok, Balogh Gábor,

Vörös Zsuzsa és Simóka Bea öttusázók
illetve Berki Krisztián és Gál Róbert

tornászok képviselték. A Héraklész
Alapítvány, mint a Nemzeti Utánpótlás-

nevelési Intézet mellett létrejött civil
kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa 

a figyelmet a magyar utánpótlás-sportra. 
Az alapítvány alapítója dr. Szívós István olimpiai-,

világ és Európa-bajnok, 308-szoros válogatott
vízilabdázó – jelenleg a KSI vízipólósainak szakvezetõje

–, a kuratórium munkájában pedig a magyar utánpótlás-nevelés
neves szakemberei vesznek részt. A szerzõdést a Héraklész
Alapítvány nevében dr. Palatitz András írta alá. A sajtótájékoz-
tatóval egybekötött konferencián felszólalt többek közt a NUPI
fõigazgatója is. Dr. Szabó Tamás beszédében kiemelte, hogy
ebben az esztendõben az utánpótlás-nevelésre szánt állami
források összege 2,2 milliárd forint, mely a most létrehozott
Héraklész Alapítvány tõkéjével 35 millió forinttal bõvült. 

Folytatás a második oldalon!

r. Mádl Ferenc köztársasági elnök fõvédnöksége
mellett került megrendezésre a Héraklész

Alapítvány és az MTS Group – Merloni Termo
Sanitari Hungária Kft. – közötti, a magyar
utánpótlás sport támogatására életre hívott
együttmûködési megállapodás ünnepélyes
aláírása. A margitszigeti Grand Hotel
Hungáriában és a Danubius Thermal
Hotelben – a két egymás melletti szálloda
„osztozott” a programokon – április 15-én
megtartott rendezvény egyben konferencia,
sajtótájékoztató és gálavacsora is volt. Mint
azt az olaszországi székhellyel 1930-ban
létrejött háztartási és fûtéstechnikai
berendezésekkel foglalkozó vállalkozás magyar-
országi ügyvezetõje, Borsos-Szabó Alpár elmondta, 
a „Befektetés a jövõbe” mozgalom keretében a Merloni cég 35 millió
forint összegû támogatást nyújt a magyar professzionális 
és szabadidõ  sport céljaira, mindenekelõtt a fiatal tehetségek, 
a jövõ olimpikonjai támogatására. Az MTS Group vállalta, 
hogy az Ariston termékek forgalmazása és reklámozása során
folyamatosan megjeleníti a Héraklész Alapítványt is.

A civil kezdeményezéshez számos közéleti
személyiség, színész, politikus, sportvezetõ csatlakozott, 

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
A Héraklész Bajnokprogram és a KSI SE 2004. évi értékelése – 4. rész Sportiskolai kerettanterv 

Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelô Pikniken – 8. rész Sportági beszámolók: birkózás, evezés,
kerékpár, röplabda, sportlövészet, torna Hírek. 

Befektetés a jövôbe…
35 millió forintos tôkével indult útjára a Héraklész Alapítvány!

D
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Sportlövészet: Junior ifi OB, Budapest

Az április elején megrendezett sportlövõ országos
bajnokságon nem születtek nagy meglepetések, a legtöbb
versenyszámban a papírforma beigazolódott.  A puskás és
pisztolyos versenyszámban az esélyes versenyzõk jó
eredményekkel megállták helyüket, a Héraklész Bajnokprogram
sportlövõi junior és ifi versenyszámban begyûjtötték a 
bajnoki címeket.

A junior leány és a junior fiú puskás (kép 1.) versenyzõknél
a márciusi EB csapat utazó tagjai osztoztak az elsõ három
helyen. Török Zoltán és Kecsõ Zoltán, az Európa-bajnokság döntõs
versenyzõi most igazolták, hogy a döntõben is képesek
kimagasló eredményre, hiszen mind a ketten fantasztikus döntõt
lõttek. A héraklészes csapat újonc puskás versenyzõje, 
Hári Péter egyéni csúcsot jelentõ eredményével, 577 körrel, 

nagy örömmel vehette át az ifjúsági fiú bajnoki címért járó
bajnoki érmet. A pisztolyos versenyzõknél Végh Barbara (kép 2.)

esélyesként, magabiztosan nyerte ifi és junior korcsoportban
egyaránt a bajnoki címet. A junior fiú pisztolyos versenyzõknél
Németh János kitûnõ döntõvel az alapversenyben 5 körrel vezetõ
Pál Balázst utasította maga mögé, és így õ állhatott fel a dobogó
legfelsõ fokára. Az ifi fiú pisztolyos versenyzõknél Bencz Lajos (kép 3.)

ismét igazolta, hogy a korosztályának egyik legtehetségesebb
versenyzõje, mert ismételten maga mögé utasította az ifi fiú
mezõnyt.

Összegezve a teljesítményeket, a versenyzõk jó
eredményeket értek el az év egyik legfontosabb versenyén és
reményeink szerint a továbbiakban is sikeres lesz mind hazai,
mind pedig nemzetközi versenyen ez a kis sportlövõ csapat.

Eredmények
Puska

Ifi leány:  I. Karmacsi Anikó Pécs VLK 387, II. Varga Andrea HPLE 376, III. Lucz Melinda KVSE 372.
Ifi fiú:  I. Hári Péter PeLE 577,   II.Tóth Ádám KVSE 572,   III. G. Szabó András PeLE 562.
Jun. Leány: I. Gábli Orsolya Szolnok 392/102,3, II. Nagy Zsófia Pécs VLK 393/99,5, III. borbély Erzsébet Szeged VLK 389/100,4.
Jun. Fiú: I. Török Zoltán UTE 588/104,8, II. Kecsõ Zoltán BHSE 586/105,1, III. Horváth Gábor KVSE 580/102,8.

Pisztoly

Ifi leány: I. Végh Barbara UTE 371, II. Nemes Diána KSI 357, III.Nemes Adrienn KSI 355.
Ifi fiú: I. Bencz Lajos KSI 566, II. Benedek Zoltán KSI 555, III. Nagy Attila KSI 545.
Jun. Leány: I. Végh Barbara UTE 372/99,8, II.  Babicz Sára Nyíregyháza 366/97,1, III. Balogh Katalin Egri PLE 367/95,3.
Jun. Fiú:  I. Németh János KSI 567/99,1, II. Pál Balázs KSI 572/93,1, III. Benedek Zoltán KSI 559/96,2.

Kissné Oroszi Edit (kép 4.) 

sportlövészet sportági vezetõ

Sportlövészet: KSI-s sikerek
A junior ifjúsági országos bajnokság után – ahol több csapatbajnoki aranyat is megnyertek (junior és ifi fiúk valamint  ifi

lányok)– április 17-én, az Erdért Group Megamicro Kupán is remekül szerepeltek Plichta Györgyi (kép 5.) tanítványai. A juniorkorú fiú
csapat, a Bencz-Németh-Pál trió a légpisztolyos versenyszámban új országos csúcsot lõtt. A felnõttek között Erdõs Dorottya (kép 6.)

olimpikonunk mind sportpisztolyban, mind légpisztolyban aranyérmet szerzett.
V.F

(1.) 

A szakemberek fontosnak tartják egy olyan, az egész
országot átfogó, a politika, a gazdaság, a kultúra és a média
döntéshozóinak támogatását élvezõ program elindítását, mellyel
a gyermekek egészséges jövõjét látják biztosítottnak. Ezért a
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet és a Héraklész Alapítvány
közremûködésével együtt életre hívták a „Befektetés a jövõbe”

mozgalmat. Az MTS Group stratégiai együttmûködési,
támogatási megállapodást kötött a mozgalom keretében elsõként
a Héraklész Alapítvánnyal. Céljuk a figyelemfelhívás és az
ifjúsági sport támogatása: a szabadidõs és sportklub
tevékenységek, amatõr és profi versenyzés felkarolása az 

egészségesebb jövõ jegyében. Olyan „kapocsként” kívánják
meghatározni magukat, amellyel összeköttetést biztosíthatnak a
fiatalok sportolását anyagilag is segíteni, támogatni kívánó
gazdasági szereplõk és a sportutánpótlás-nevelés intézményei
között. Közéleti- és média-személyiségekkel, pártállásuktól
függetlenül politikusokkal együtt támogatják a sikeres magyar
sportolókat, folyamatos rendezvényekkel, kampányokkal
kívánnak jelen lenni a vezetõ médiumokban, így biztosítva
megfelelõ nyilvánosságot és anyagi hátteret a program számára.

NUPinfo

Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelô Pikniken – 8. rész 
Az iskolák sportfelszerelés ellátottsága

Mint azt a fejezet bevezetõjében írtuk, nem állt módunkban az egyes sportfelszerelések meglétét és állapotát külön felmérni,
egy összetett kérdésben kértük a testnevelõket arra, értékeljék az iskola ellátottságát. Az eredmény a fentiek tükrében meglepõ, mivel
a válaszadók majdnem fele (48,15%) úgy nyilatkozott, hogy iskolájuk sportfelszerelés ellátottsága jó vagy kiváló.

Összességében hányasra értékelték a testnevelõk az iskola sportfelszerelés ellátottságát

Arra is kíváncsiak voltunk, van-e összefüggés a testnevelõk lakhelye és a sportfelszerelés ellátottság között, igaz-e, hogy a
kistelepülésen, faluban élõ testnevelõ tanárok iskolájában a sportfelszerelés ellátottság rosszabb. Az eredmények azt mutatják, hogy
nincs összefüggés a két változó közt, tehát az iskolák sportfelszerelés ellátottsága nem függ a testnevelõk lakhelyétõl.

Kovács Árpád (kép 1.) – Velenczei Attila (kép 2.)

az NSKI   munkatársai

(2.) 

Huszonhetedik alkalommal került megrendezésre
április második hétvégéjén a KSI Kupa országúti
kerékpárverseny. A porfelhõlovagok nemzetközi
seregszemléjének fõszervezõje 1993-óta Somogyi Miklós, a KSI
SE  szakágvezetõje, a nyolcvannégyes moszkvai
Barátságverseny pontversenyének gyõztese. Az idei
megmérettetésen a magyarok mellett szlovák és osztrák
együttesek rótták a Pest-megyei országutakat. A „NÍVÓS”

mezõny rangját emelte az osztrákok sydney-i olimpiai ötödik
helyezettje, Roland Garber, az elmúlt két év Tour de Hongrie
gyõztese, Remák Zoltán és gárdája a Podbrezova, valamint az
idén felálló honi országúti csapat bemutatkozása, a P-NÍVÓ
Betonexpressz 2000 SE. Két nap alatt három szakaszt kellett
teljesíteniük a versenyzõknek.

Az áprilisi idõjárás igazán szeszélyes arcát mutatta:
volt tûzõ napsütés, erõs szél, tavaszi esõ. A versenyen elindultak
az elit versenyzõk mellett az utánpótlás valamennyi
korcsoportjának kerekesei, valamint az amatõrök. A lelkes
támogatóknak köszönhetõen szinvonalas versenyt szervezett a
KSI SE Kerékpáros Szakosztálya.

A szombati elsõ szakasz a dunakeszi repülõtér mellett
egy egyenkénti indítású idõfutamként került megrendezésre, 

közel nyolc kilométeres távon. A délutáni utolsó kiállós
selejtezõversenyre Veresegyházon került sor. Az elitek látványos
futama izgalmakat hozott a ’majd hatszáz méteres, forgalomtól
hermetikusan lezárt körpályán. A Podbrezova versenyzõi mellett
a itthon debütáló, fehér kerékpárokkal tekerõ P-NÍVÓ
Betonexpresz 2000 SE kerekesei vívtak nagy csatát –
tizenhárom versenyzõbõl nyolcan egykor a KSI neveltjei voltak
– , melybe az osztrák pályacsillag, Roland Garber is be-be
kapcsolódott. A vasárnapi záró futamra Erdõkertes térségében
került sor. A mezõnyverseny indulóira igen változatos,
emelkedõkkel tarkított útvonal lekûzdése várt. A versenyre esõs,
hideg idõben került sor. A záró etapon új csillag született: az elit
mezõnyben  a tavaly még KSI-s ifjúsági hegyibajnok, veronai
világbajnoki résztvevõ idén már nem csak klubja, hanem
tehetsége miatt is „NÍVÓS” Cziráki István haladt át elsõként a
célvonalon megelõzve a kétszeres Tour de Hongrie címvédõ
Remák Zoltánt. 

A KSI SE utánpótlás-korú kerekesei közül a két nap
során teljesítményével kiemelkedett Tóth Evelin, Póta Bálint,

Palotai Péter és Schipp Olivér.

Vasvári Ferenc
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Sportági beszámolók
Evezés: Vízi alapozótábor Szolnokon

A Héraklész Bajnokprogram 2004. évi értékelése – 4. rész
Javaslat a program 2005. évi indítására

Az ergométeres felmérés alkalmával többen 
– Márton Gábor, Kónya András, Markgruber Balázs, Karácsony

Dominika, Bende Zsófia, Varga Orsolya –  egyéni csúcsot „húztak”,
ami biztató jelnek bizonyulhat a téli alapozó munka
hatékonyságát illetõen. 

Az edzõtáborban több evezõs a kiemelkedõ
teljesítményével – többek közt a váci Szabadkai Olivér és a fentebb
említett sportolók – felhívta magára a szakvezetõk figyelmét. 

Az edzõtábor ideje alatt a fizikai felkészítés mellett 
az eddigi hagyományokhoz híven idõt kerítettünk evezõs
utánpótlásunk elméleti képzésére is, ami evezõs oktató filmek
vetítésébõl, videofelvételek technikai elemzésébõl, valamint
evezõs sportbaráti találkozóból állt, ahol az evezõssport nagy
öregjeivel találkozhattak a jövõ reménységei. Idén ezúttal – mint
a találkozó után kiderült, mindenki nagy megelégedettségére, 
és örömére – a legendás „Ezüst négyes” legénységével
találkozhattak sportolóink és a találkozóra ellátogató
meghívottjaink: Vígh László szolnoki sportcentrum igazgató,
Szántó Éva MESZ fõtitkár, valamint a helyi sajtó képviselõi. 
Az edzõtáborozás és a nagyszámú evezõs kirajzás hírére még 
a szolnoki városi televíziós társaság is tiszteletét tette a tábor
helyszínén, amit – a  nézõi visszajelzésekbõl ítélve – egy jól
sikerült TV riport is igazol.

Reményeink szerint az elvégzett munka haszna és a
táborban kapott szellemi muníció a hamarosan sorra kerülõ
nemzetközi versenyek eredményességén tükrözõdik majd.

Ficsor László (kép 1.)

evezés sportági vezetõ

Evezõseink, héraklészes „kerettagságuk” óta immáron
második alkalommal vettek rész – március 21. és április 2-a
között – vízi alapozó edzõtáborozáson a szolnoki vízisport-
telepen, az alcsi-szigeti holtágban. A táborkezdést megelõzõ
idõszakban tapasztalható meglehetõsen hideg, nordikus idõjárás
miatt – a táborkezdést megelõzõ héten még vastag jégréteg
borította a holtág vizét – meglehetõsen bizonytalan volt 
a tervezett edzõtáborozás lebonyolíthatósága, a hirtelen jött
felmelegedés hatására azonban ezen akadályok elhárultak, 
így az idõjárási körülmények jelentõsen nem gátolták a tervezett
munka elvégzését.

A Bajnokprogram szinte teljes evezõs héraklészes
kerete, azaz ötvenhárom fõ, köztük fiúk-lányok vegyesen –
valamint hat kereten kívüli – serdülõ, ifjúsági és U23-as
korosztályú, tizenöt-huszonegy esztendõs versenyzõnk vett részt
öt edzõ irányítása mellett a Szolnok melletti Holt-Tisza vidékén
megtartott edzõtáborban.

A vízitábornak alapvetõen két fõ célja volt: formába
hozás, felkészülés a versenyévadra; valamint csapatépítés, azaz
az elkövetkezendõ nemzetközi versenyekre kialakítani,
próbálgatni a lehetõ legjobb csapat-összeállításokat,
hajóegységeket.

A közel két hét alatt az edzésekhez igazítva, beépítve
négy felmérõt szerveztek a szakvezetõk: „szárazföldön” egy 3200
m-es futásfelmérõt és egy evezõs ergométer tesztet (6000 m),
illetve vízen egy kétszer öt, illetve egy tíz kilométeres felmérõt kis
egységekben – egypárevezõsben, illetve kormányos nélküli
kettesben. 

Evezés: Sportiskolás felmérés Szolnokon
A rendezvény sikerességét látva talán érdemes lenne

más sportiskolák számára is ezen jó ötlet, példa követése.

F. L.

Az úszó sportágat követõen a sorozat második
állomásaként – április 10.-én – idén került elõször megrendezésre
Vígh László, a Szolnoki Sportcentrum KHT igazgatója és 
Molnár Dezsõ a Tisza Evezõs Egylet vezetõedzõje irányításával 
a Szolnoki Sportiskola hét szakosztálya sportolóinak – atlétika,
evezõs, judo, kajak-kenu, kosárlabda, röplabda és úszás – evezõs
ergométeres felmérésére.  A felmérõ sorozat ötlete Vígh László

fejébõl pattant ki és ötletének eszmeiségét, célját az a gondolat
vezérelte, hogy a sportiskola szakosztályait, versenyzõit, edzõit
megismertesse a többi szakosztály munkájával és annak
sajátosságaival.

A rendezvény sikerességét mutatja az a tény, 
hogy a szakosztályok közel 300 résztvevõvel képviseltették
magukat ezen a nem „vérre menõ” felmérésen, vetélkedésen, 
ahol a versengõ fiúk-lányok négy korcsoportban adhattak
számot tudásukról – nem mindig evezõs gyõzelmekkel!

A rendezvényt színesítette még a szakosztályok,
valamint az edzõk váltóversenye is. A nézõtéren ülõ
meglehetõsen nagyszámú nézõseregbõl azok pedig akik kedvet
kaptak az evezõs ergométer kipróbálására, úgy – a rendezõk
rugalmasságát dicsérve – nem találtak elutasításra.

(2.)

(1.)

(1.)

1. Az utánpótlás-nevelést minimálisan középtávon
kiszámítható ciklusokban lehet hatékonyan fejleszteni. 
Az indulástól szereplõ sportágak éltek a program kínálta
lehetõségekkel és lényegesen elõre léptek a legtehetségesebb
fiatalok gondozása terén. A 2003. márciusától bekapcsolódó
sportágak teljesítményének értékeléséhez rövid még az eltelt
idõszak. Mindezek alapján 2005-tõl 20 sportággal mûködik
tovább a program. Az évenkénti részletes elemzések alapján
azonban célszerû a sportágankénti keretszámok és támogatási
arányok évrõl-évre történõ kiigazítása, a sportágak körének
pedig hosszabb ciklusokban történõ változtatása.

2. Az évenkénti sportági értékelések és a program
teljes idõszakáról készült elemzés alapján 2005-tõl egyes
területeken indokolt a korrekció:

2.1 A sportolói létszámok egyes
sportágakban túlzottnak tûnnek. Ezt
támasztja alá például az egyes sportolók
alulfoglalkoztatása a program által
finanszírozott edzõtáborokban és köz-
ponti edzéseken, továbbá a mérhetõ
képességek és egyéni vagy csapatered-
mények alacsony szintje, illetve a
kerettagok sportpályafutásának korai
befejezése visszamenõleg is megkér-
dõjelezi a kerettagság indokoltságát.
Mindezek alapján elvégeztük a sportolói
létszámok felülvizsgálatát és korrekcióját.
Ismételten megerõsítjük az „A” és „B”

keretek szabályozását oly módon, hogy
az „A” keretbe tartozó sportolók
garantáltan magasabb és rendszeresebb
támogatást élvezhessenek. 

2.2 Az edzõk foglalkoztatása 
a program egyik igen jelentõs értéke.
Ugyanakkor az alkalmazott szakemberek
számának alakulását a program indítása
óta lassú, de folyamatos emelkedés jellemzi. A jelenleg
alkalmazott 26 fõállású és 88 szerzõdéses munkaviszonyú edzõ
javadalmazására fordított összeg (bérek és járulékok) a program
költségvetésének legnagyobb hányadát jelenti, éves szinten
meghaladja a 300 millió forintot. A szerzõdéses munkaviszonyú
edzõk programon belüli munkavégzése nehezen áttekinthetõ 
és értékelhetõ, de a rendelkezésre álló adatok szerint gyakori,
hogy több hétig nincs érdemi feladatuk. A sportágak jelentõs
része ugyanakkor rendszeresen felveti újabb szakemberek
(további edzõk, gyúrók, orvosok, pszichológusok) foglalkoztatásának
igényét. Az ilyen igények kielégítésére források hiányában
továbbra is csak egyedi elbírálás alapján, rendkívül indokolt
esetben kerülhet sor. 

2.3 Több sportág a magas sportolói létszámok ellenére
sem tudja felhasználni az edzõtáborokra biztosított forrásokat.
Ebbõl is fakad az, hogy az év végéhez közeledve megnöve-
kednek az egyedi támogatási igények (pl. eszközvásárlás,

versenyrendezés, utazási költség biztosítása). A korrigált sportolói
létszámokat, az „A” és „B” kereteket figyelembe véve, korrigáltuk
az edzõtábori támogatások összegét.

3. A fiatal sportolók megfelelõ menedzselése
szempontjából a program által középpontba állított folyamatos 
képzés mellett a megfelelõ versenyeztetés biztosítása is
nélkülözhetetlen. A kezdetben kialakított munkamegosztásnak
megfelelõen ezt a feladatot a szövetségek finanszírozzák. 
A nemzetközi versenyeztetésbe bekapcsolódó, korábbinál
nagyobb létszámok, illetve a nemzetközi versenyrendszerek
folyamatos bõvülése azonban sok esetben olyan terhet jelentettek
a szövetségek számára, melyet nem tudnak megoldani. Ezt a
feladatot a Héraklész program költségvetése továbbra is csak
kivételes esetekben támogathatja. 

4. A sportolói keretek korosztályos eloszlása azt is
megmutatja, hogy a sportágak egy része erõteljesen igényli 

a Héraklész Csillagprogram elindítását.
Ennek hiányában a szövetségek a
Bajnokprogramból „kiöregedõ”, sportolók
egy részét igyekeztek a programban
tovább foglalkoztatni. A sportágak ilyen
irányú kéréseire egyedi döntés alapján
korlátozott létszámban tudtunk lehetõ-
séget biztosítani. Erre azért van szükség,
mert a sportágak többségében és éppen
az eredményes sportágainkban a
sportolók a felnõtt kor kezdetén még nem
képesek eredményesen szerepelni. 
A felnõtt keretekben ugyanakkor a
Héraklész programmal azonos szín-
vonalat jelentõ módon, csak kisebb
sportolói létszámokat tudnak foglal-
koztatni.  

A Csillagprogram indításáig
célszerû a legeredményesebb 18 év fölötti
sportolók Bajnokprogramban történõ
további foglalkoztatását engedni. Erre
azonban csak rendkívül korlátozott
létszámban kerülhet sor, hiszen ez 

a programba bekerülõ legfiatalabb korosztályok létszámának
csökkenését vonja maga után. A szövetségi jelzések szerint
jelentõs számban fejezik be sportpályafutásukat Héraklészes
sportolók 18-19 éves kor után! Mindezek ellenére a 2005-ös
évben források hiányában nincs mód a Csillagprogram
elindítására, az ilyen irányú sportági igényeket – az eddigi
gyakorlatnak megfelelõen – egyedi elbírálások alapján próbáljuk
kielégíteni. Javasoljuk, hogy a 2006. évi költségvetés tervezetébe
a Csillagprogram indításához szükséges összeg is kerüljön
beépítésre.

5. A 2005. évi költségvetési törvényben az „Utánpótlás-

nevelési feladatok” fejezeti kezelésû elõirányzaton szereplõ 1.728,2
millió forintból a belsõ felosztásnak megfelelõen a Héraklész
Bajnokprogram finanszírozására 640 millió forintot terveztünk
fordítani. 

A Héraklész Bajnokprogram 2004. évi értékelése
2005. januárjában készült, terjedelmi korlátok miatt azonban
csak részletekben tudtuk a NUPinfo-ban megjelentetni. 
A www.nupi.hu  honlapon a „Héraklész Bajnokprogram” fõmenü
„Évértékelés 2004” menüpontjában általános tájékoztatót 
és sportágankénti értékelést olvashatnak. 

Tóth József igazgató (kép 1.) és Molnár Viktória (kép 2.) 

a Héraklész Bajnokprogram munkatársa
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Sportági beszámolók
Torna: Hazai és nemzetközi porondon

A közoktatási típusú sportiskolák sportiskolai kerettanterve
A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv kidolgozásának célja
Az új típusú sportiskolai rendszer egyik eleme, egyik

intézménytípusa az ún. élsportolói osztályokat indító közoktatási
intézmények. Jelenleg az országban kb. 40 iskola fogad –
pedagógiai programjába is beépített módon – olyan gyerekeket
és fiatalokat, akik a közoktatás követelményei mellett a verseny-
sportban és az élsportban is kimagasló teljesítményekre
törekednek. Ezen sportolók egy jelentõs részének – fõleg 
az általános iskola felsõ tagozatán, majd még inkább 
a középiskolákban – komoly gondot okoz a közoktatás és az 

élsport összehangolása. További probléma, hogy az élsportolói
osztályokat indító iskolák mûködését jelenleg nem támogatja
megfelelõ mértékben a közoktatás jogi és tartalmi szabályozása.
Erre a problémaegyüttesre jelentene egy megoldási variációt 
a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv. Fontos kihang-
súlyoznunk, hogy jelen esetben csak a közoktatási típusú
sportiskolákról beszélünk, tehát ez a kerettanterv csak ezekben
az intézménytípusokban lesz alkalmazható.

A kerettanterv felépítése
Ez a sportiskolai kerettanterv teljes egészében

illeszkedni fog a magyar közoktatás tartalmi szabályozási
rendszerébe. Elkészítésénél – ugyan úgy, mint más
kerettanterveknél – mi is a Nemzeti Alaptantervet vettük
kiindulási alapként. A sportiskolai kerettanterv felépítése
modulrendszerû lesz. A két nagy modul közül az egyik 
a testnevelés és sportági tanterveket, míg a másik az összes többi
tantárgy tanterveit tartalmazza. A testnevelés és sportági modul

is elemenként épül fel. A testnevelést minden iskolának
választania kell, minden évfolyamára. A sportági tantervek közül
modulszerûen kell választania néhányat. Ez a választás sok
mindentõl függhet, például az iskolát fenntartó település és 
az iskola sporthagyományaitól, sport-infrastruktúrájától, tárgyi
eszközrendszerétõl, sportszakembereitõl, az iskolahasználók
(szülõk, tanulók) preferenciáitól stb. 

A pedagógiai szellemisége
A sportiskolai kerettanterv – igazodva a közoktatás

törvényi és tartalmi szabályozásához – a tevékenykedtetõ,
képességfejlesztõ, differenciálpedagógiai eljárásmódok
szellemében készül. Ennek a kerettantervnek a pedagógiai 

szemléletmódja nem ír elõ semmilyen kötelezõ pedagógiai
módszert, de a pedagógiai eljárásmód elfogadását fontosnak
tartja. Ez a sikeres alkalmazás egyik fontos feltétele. 

A kerettanterv mûveltségterületi és tantárgyi arányai
A sportiskolai kerettanterv megváltoztatja az egyes

évfolyamok mûveltségterületeinek és tantárgyainak belsõ
arányait is. A NAT által elõírt mûveltségterületenkénti
százalékos arányokat úgy rendezi át, hogy minden
felszabadítható idõkeretet a sportágspecifikus képzésre lehessen
fordítani. Így már ez elsõ évfolyamon minimum heti 5 órában 

lehet majd testnevelést és valamilyen sportágat tanítani és
tanulni. Ez a tendencia egészen az érettségi évéig megmarad, 
de évrõl-évre magasabb óraszámot lehet majd a sportképzésre
fordítani.  

Lehmann László (kép 1.)

a Pedagógiai Kutatócsoport vezetõje

Röplabda: Az ifi lányok Észtországban jártak

Minden kiválóan indult, miután Tiszaújvárosban 
a röplabdás lányok (kép 4.) kivívták a kontinensbajnokság indulási
jogát. Nagyszerû játékkal még az év elején biztosítottuk a
helyünket a tallini Európa-bajnokságon. Selejtezõcsoportunk öt
mérkõzésébõl – amirõl a NUPinfo januári számában részletesen
beszámoltunk – négyet nyertünk, így csoportmásodikként 
az orosz válogatott mögött szereztük meg a kvalifikációt.

Ausztriával és Ukrajnával együtt a D csoportban
vágtunk neki az Eb küzdelmeinek. A késõbbi gyõztes keleti
szomszédunkkal játszottuk elsõ mérkõzésünket. Bár az ukránok
voltak a találkozó egyértelmû esélyesei nem adtuk könnyen
magunkat és szoros játszmákra kényszerítve ellenfelünket 

maradtunk csak alul. Ausztria elleni összecsapásunk sem
szûkölködött fordulatokban. Kettõ nullás szettarányt mutatott az
eredményjelzõ tábla, mikor a Fodor Ákos – Hollósi László

edzõpáros riadót fújt. Kiegyenlítettek a mieink és máris 2:2-rõl
várhattuk a folytatást. A döntõ játszmában bár nagyon közel
álltunk a sikerhez, mégis a sógoroknak jött ki jobban a lépés,
ezzel a nyolc közé jutottak, így végül õk ünnepelhettek.

Zárásként a házigazdák ellen már szinte tét nélkül
léptünk a pályára, talán ennek is tudható be, hogy ifi
válogatottunk végül a tizenkettedik helyen zárta a tornát.

P. J. M.

Birkózás: Tíz kadettérem Bulgáriából

A bulgáriai Kustendilben jártak a kadettkorú birkózók: a tizenkét nemzet sportolóit felvonultató versenyen ezúttal
kötöttfogásban mérkõztek egymással a fiatalok. Az április 22-23-ai seregszemlének a vendéglátók, a románok, a franciák és az
izraeliek mellett a magyar héraklészesek is a verseny esélyesei közé tartoztak. A Struhács György (kép 5.) csapatvezetõ és a szöuli olimpiai
bajnok Sike András edzõ vezette válogatott nagyszerûen szerepelt: összesen tíz súlycsoportban szereztek érmet. A legtechnikásabb
versenyzõ címet Knyaskó Máté nyerte.

Eredmények:

I. helyezést ért el: Lévai István (42 kg), Borsós Dávid (46 kg), Knyaskó Máté (63 kg); 
II. helyezést ért el: Szabó Martin (58 kg), Hauser Viktor (69 kg), Antunovics László (76 kg);
III. helyezést ért el: Molnár Gábor (54 kg), Szabó-Czibolya Gábor (50 kg), Nagy József (85 kg), Kreisz István (100 kg).

V. F.

Áprilisban felpezsdült a honi tornászélet, hiszen
Budapesten felnõtt országos bajnokságot, Pécsett diákolimpiát
rendeztek, Dél-Amerikából valamint Belgiumból a Gál-Berki duó
hozta a sikereket. 

Több szeren is KSI-s gyõzelem született a tornász
szerenkénti Ob-n. Athéni olimpikonunk, Gál Róbert (kép 1.) három
szeren, talajon, ugrásban és osztozva Detrõi Zoltánnal korláton
egyaránt bajnoki címet szerzett. Klubtársa, Berki Krisztián (kép 2.)

9.750 pontos lógyakorlatával esélyeshez méltóan hódította el az
elsõséget. A KSI SE harmadik aranyérmese Horváth Csaba volt,
aki nyújtón mutatta be tudományát. A hölgyeknél a gerenda és
az ugrás döntõjében Simon Ágnes bizonyult a legjobbnak. 

Az idõsebbek küzdelmeit követõen Baranya megye
központjában a diákolimpia országos döntõire került sor. A KSI
bázisiskolájának számító Csanádi Árpád Általános Iskola és
Gimnázium nebulói (kép 3.), fiúk és lányok egyaránt harcba szálltak 
az egyéni és csapatérmekért. Az I. és II. korcsoportú hölgyek
csapata a legfényesebbik medáliát gyûjtötte be. A fiúk a Fazekas
Gábor Általános Iskola tornászai mögött a dobogó második 

fokára állhattak fel. Ugyanezen korosztály egyéni versenyében
Lõrincz Alexandra a harmadik helyen zárt. A III.-IV.
korosztályban is termett babér a „Csanádis” lányoknak. Itt szoros
versenyben kevesebb, mint egy ponttal lemaradva szereztek
csapatezüstöt.  

Megszokhattuk, hogy a KSI SE két klasszisának Berki

Krisztiánnak és Gál Róbertnek jól megy a versenyzés 
a tengerentúlon. Brazíliába is éremért utazott ki a magyar
küldöttség. Gál minden várakozást felülmúlva két szeren, talajon
és ugrásban elsõként végzett, sõt korláton is beverekedte magát
a fináléba. A lólengés-specialista Berki a tavalyi riói arany után
most Sao Pauloban a második helyet csípte meg. 

A hónap zárásaként két tornászunk a belgiumi
Gentben megrendezett világkupa fordulón tovább parádézott.
Gál Róbert a talaj, Berki Krisztián már a ló fináléjába is igen elõkelõ
helyen kvalifikálták magukat. A legjobb nyolc tornász
viadalában Gál világbajnok román vetélytársát megelõzve
ezüstérmes helyen zárt. Lovas klubtársa szintén dobogóra
álhatott. Végül Berki az igen nívós mezõny harmadik helyét
szerezte meg.   

Pucsok József Márton

(1.)

(3.) 

(2.) 

(1.) 

(5.) 

(4.) 
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