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

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program, a Sport XXI. program 

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
Edzôképzés: országos konferencia a sportsérülésekrôl A Parlament Sport- és Turisztikai Bizottsága a NUPI

programjait is tárgyalta MLSZ székházavatás: az eseményen a FIFA, az UEFA mellett a NUPI vezetôi is jelen voltak
Megalakult a Maróczy Géza Központi Sakkiskola Portré: Egy egyesület, egy verseny, két héraklészes 

Sportági beszámolók: judo, öttusa, súlyemelés, asztalitenisz, sakk Hírek.
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Birkózás VB (felnõtt) – Sastin Mariann ötödik helyezett;
Judo VB (junior) – Mészáros Anett (kép 1.) ezüstérmes,
Hegedûs Dóra bronzérmes, továbbá két pontszerzõ helyezés;

Triatlon EB (felnõtt, U23 és junior) – Kostyál Ágnes aranyérmes, Koch Renáta és a junior nõi csapat ezüstérmes, Tóth Zsófia bronzérmes, továbbá két pontszerzõ helyezés;
Vívás VB (felnõtt) – három pontszerzõ helyezés; 

(A pontszerzõ helyezések a IV-VIII. helyezéseket jelentik; az eseményekrõl részletesen a sportági beszámolók és hírek oldalain olvashatnak.)

Németországi világkupa viadalon vett részt a KSI SE tornászai közül Berki Krisztián, Hidvégi Vid és Gál Róbert (kép 1.).
Felnõtt Európa-bajnokunk, Krisztián szinte hibátlan gyakorlattal kápráztatta el a stuttgarti publikumot, a KSI kontinensbajnok
lovasa ezzel aranyérmes lett. Külön öröm, hogy Hidvégi Vid ugyanezen szeren, Gál Róbert pedig meglepetésre gyûrûn kvalifikálta
magát a szerenkénti fináléba. A korábbi Európa-bajnoki második helyezett Hidvégi végül kiváló teljesítménnyel az ötödik helyen,
míg az athéni pontszerzõ Gál nyolcadikként zárt. 

Észak-Olaszország egyik legjelentõsebb városa, Torino adott otthont az ez évi vívó világbajnokságnak. A felnõtt
keretben több héraklészes is helyet kapott. A hölgyek tõr csapatküzdelmeibe többek között Újlaki Virginie is bekapcsolódhatott,
aki versenyzõtársaival egyetemben a nyolcadik helyen zárt. A kardozók csapatküzdelmei során a junior korosztályban, 
a csapatban világbajnoki ezüstérmes Varga Dóra (kép 2.) (Csata DSE) hatodik, a korábbi junior világ és Európa-bajnok Lontay Balázs
(BHSE) negyedik helyezést ért el.

Két csillagprogramos asztaliteniszezõ klasszisunk, Póta Georgina (kép 3.) (Statisztika) és Jakab János (BVSC) októberben
is brillíroztak, ezúttal a Pro Tour szerbiai állomásán. A két versenyzõ a 21 éven aluliak mezõnyében egyaránt bronzérmet zsebelt
be. A szintén statisztikás, Pergel Szandra a legjobb nyolc közé jutott, ahol csak nagy csatában 3:4 arányban maradt alul az ifi
kontinensbajnok Dodean-nal szemben. A Póta-Pergel kettõs csaknem érmet szerzett párosban, nekik a negyeddöntõ jelentette
a végállomást.

A teniszezõ 14 éves korosztály legjobb nyolc játékosát tömörítõ European Junior Masters elnevezésû tornán Babos
Tímea is helyet követelt magának. Az ifjú héraklészes az európai ranglistán szerzett negyedik helyével ragadhatott ütõt és
lehetõséget is egyben, hogy bizonyítsa tudását.  Végül a Soproni VSE sportolója az itáliai viadalon a negyedik helyet csípte meg. 
Szávay Ágnes (kép 4.) betegségébõl csak nemrég épült fel, és már bontogatja szárnyait az ATP tornákon. A magyar teniszezõ hölgy
amerikai túráján fokozatosan magára talált és egyre jobb játékkal, végül egy houstoni tornán ért a csúcsra. A pénzdíj mellett 
ez 35 világranglista pontot is jelentett a mindössze tizennyolc esztendõs, immár csillagprogramos versenyzõ számára. 

A KSI SE öklözõi a Bizalom Kupa hetedik fordulóján a serdülõ, kadett és junior korcsoportokban egyaránt 
a szorítók közé léptek. Az összesített csapatversenyt a Zuglói BC és a Sashegyi Honvéd elõtt tizenhat egyéni gyõzelemmel
a KSI-s fiúk nyerték.

A serdülõkorú ökölvívók Hódmezõvásárhelyen csaptak össze az érmekért, helyezésekért. A népes, 123 fõs mezõnyben
a KSI-s Dugasz Zoltán (52 kg), Harcsa Zoltán (59 kg) és Deák Imre (72 kg) egyaránt bajnoki címet söpörtek be. A csapatversenyt 
a Pécs gárdája nyerte, a KSI SE a második helyen végzett. 

Háromtusa egyéni, csapat és váltó országos bajnokságra került sor Budapesten. Az Alba Volán, a BHSE, a Budaörsi
Triatlon KI és a KSI SE zömmel héraklészes versenyzõi (kép 5.) mérték össze tudásukat. Az ifjúsági korosztály „A” kategóriájában a fiúk
váltó versenyeit a KSI-s trió (Dorozsmai, Koczka, Veres) nyerték meg. Ugyanezen versenyszám juniorjai között szintén a KSI
csapata (Szendrei, Várbogyay, Kazarján) végzett az élen. A három fiú a csapatversenyben is elhódította a bajnoki címet. 
Junior férfi egyéniben Szendrei Dániel az elsõ, Várbogyay Zsolt a harmadik helyen zárt. A hölgyeknél a Bartalis, Pataki, Kovács
összeállítású váltó és csapat egyaránt gyõzni tudott. Az egyéni küzdelmek során az arany-és ezüstérem sorsát Bartalis Zsófia 
és Pataki Viktória döntötte el – elõbbi javára.

A magyar judoválogatott a dél-amerikai kontinens felé vette az irányt. Mészáros Anettel, Bor Barnával, Burján Lászlóval,
azaz a világ- és európaklasszis héraklészesekkel felvonuló nemzeti csapatunk háromhetes edzõtáborozáson vett részt. 
A brazil túra nagyszerû alkalmat biztosított arra, hogy a mieink különbözõ stílusú versenyzõkkel mérjék össze tudásukat.

A kerékpárosok Tolna megyében rendezték a páros idõfutam országos bajnokságot október 14-én; a KSI kerekesei
ezúttal több egységgel is rajthoz álltak. Az ifik kétkörös, 11 kilométeres futamában a Schipp Olivér-Csendes Norbert (kép 6.) duó
aranyérmet, míg a serdülõk közt induló Durucz Miklós-Kollár Dávid kettõs ezüstérmet szerzett. A felnõttek közt az exKSI-s
bajnokok, most „P-NÍVÓ-s” Szekeres Csaba és Cziráki István végeztek az élen.

A jövôben 10-12 ezer gyermeket is érinhet a sportiskolai program

Z ÚJ SPORTISKOLAI KONCEPCIÓVAL kapcsolatban tartotta tanévindító munkaértekezletét a Nemzeti Utánpótlás- 
nevelési  Intézet a Magyar Sport Házában. A több mint 150 szakember, köztük a közoktatási típusú megyei sportiskolai 
módszertani központok vezetõi körében megrendezett szakmai konferencián többek mellett felszólalt Elbert Gábor 
sport szakállamtitkár, dr. Szabó Tamás, a NUPI fõigazgatója, Brassói Sándor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium

fõosztályvezetõ-helyettese és Lehmann László, a sportiskolai koncepció kidolgozásának szakmai irányítója. Az állami
sportirányítás munkatársai mellett az eseményen megjelent Szántó Éva, a Nemzeti Sportszövetség fõtitkára is.

Folytatás a 2. oldalon!

Jövôre is EYOF!

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG októberi elnökségi ülésén a jövõ évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) is 
napirendre került. Az eseménnyel kapcsolatos szervezések jól haladnak, a spanyolországi, jacai (téli február 17. és 24. 

között) és a belgrádi (nyári július 21. és 28. között) „mini olimpiák” a versenyzõk létszámát tekintve várhatóan felülmúlják 
a korábbi játékokét, ezúttal közel ötven ország részvételére lehet számítani. A programban egyéni- és csapatsportágak

egyaránt szerepelnek, várhatóan asztalitenisz, atlétika, judo, kerékpár, kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz, torna, úszás és
vízilabda sportágakban lesznek küzdelmek. Az átlagban 14-16 éves fiatalok két évente megrendezésre kerülõ seregszemléjének
2005-ös állomásán az állam fedezte a költségeket, remélhetõ, hogy ez 2007-ben is hasonlóan alakul.

V.F.

– hírek

A héraklészes sportolók közelmúltban elért kiemelkedô eredményei
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Sportági beszámolók
Sakk: „Kis nagymesterek”, avagy fiatalok a nemzetközi porondon 

– Prohászka és Hittér Európa-bajnok!

Az elmúlt idõszakban számos sikert értek el a Sport XXI.
keretében mûködõ Maróczy Géza Központi Sakkiskola növendékei (kép 1.). 
A legfényesebben Prohászka Péter aranyérme ragyog, amelyet a Herceg
Noviban szeptember közepén megrendezett korcsoportos Európa-baj-
nokságon ért el a 14 éven aluliak korosztályában. Prohászka, aki ebben
az évben megnyerte a diákolimpiát, a korcsoportos magyar
bajnokságot és a rapid bajnokságot is, októberben
újabb nagy sikert aratott: megnyerte a First
Saturday nagymesterversenyt, és felnõtt
nagymesteri normát teljesített! Ez a telje-
sítmény 14 éves korban világszenzáció!
Péter a Maróczy Sakkiskolában
Pintér József csoportjában tanul,
felkészítõ edzõje pedig Lukács Péter.
Az Európa-bajnokságon még ketten
nyújtottak kiemelkedõ teljesítményt:
a 12 év alatti lányok mezõnyében
Vincze Andrea 2. helyen végzett, 
míg a 16 éves fiúknál Pap Gyula jó hajrával
a 4. helyen ért célba.

A herceg novi-i korcsoportos egyéni
Európa-bajnokság U18-as rapid számában is született
magyar érem, ahol Szabó Krisztián szerzett bronzérmet.

Az Európa-bajnokság villámversenyének a 14 éven aluli
lányok csoportjában a szombathelyi Hittér Gabriella diadalmaskodott,
lépései nyomában aranyérem termett. 

Ha az idõben picit visszaugrunk, még augusztusban zajlott
le az Európai Unió sakkbajnoksága, amelyen a 10 éven aluli fiúk
csoportját Rapport Richárd nyerte, bronzérmes pedig a mindössze nyolc
éves Antal Tibor Kende lett. Mihók Olivér Devecseren nyert nemzetközi
versenyt. 

… és ahogy a fiatalok felkészülnek

Október 5-én véget ért a Maróczy Géza Központi
Sakkiskola az augusztusi lellei nyitó edzõtábor utáni elsõ "rendes"
edzésperiódusa, amely tíz napig tartott. A Csillebérci Ifjúsági 
és Szabadidõ Központ minderre ideális helyszínnek
bizonyult. Erdei környezetben álló önálló
épületet kaptunk két tágas sakkteremmel
igen szolid áron, a csillebérci étterem
kosztja minden igényt kielégített,
valamint nagy szerencsénk volt az
idõjárással is.

Az edzések elsõsorban
csoportkeretben, Pintér József és
Horváth József nagymesterek irányí-
tásával folytak; a honlapunkon –
www.ifiportal.sakkszovetseg.hu/mgksi 
– is közzétett tanterv alapján haladtunk. 
A hangsúly a középjátékon, a stratégia, a pozíció-
játék oktatásán volt, ezt kombinációk, feladványok
fejtésével és végjátékok tanulmányozásával fûszereztük. Mindkét
nagymester alaposan elõkészített, általuk kidolgozott anyag alapján
dolgozott. Egy-egy csoportedzést vendégként Varga Zoltán és Anka Emil
nagymester vezetett. A csoportedzések mellett a két csoport számára
közös sakkfoglalkozásokat is tartottunk. Ezek közül kiemelkedett
Almási Zoltán ma délelõtti kétórás elõadása, amelyben legérdekesebb
játszmáinak elemzését mutatta be. Almási nagymester lenyûgözõ
elõadónak bizonyult. Felemelõ volt számomra, amikor a legnagyobb 

sikerét firtató kérdésre rövid tûnõdés után a bledi olimpián elnyert
csapatezüstérmet nevezte meg. Természetesen megünnepeltük
újdonsült Európa-bajnokainkat, Prohászka Pétert és Hittér Gabriellát.
Péter két estén át mutatta be játszmáit (természetesen tisztában vagyunk
vele, hogy ezek a sikerek nemcsak a Maróczy sakkiskola érdemei).

Figyelemmel kísértük a világbajnokságot, a fantasztikus
második játszmát Horváth József nagyelemzésében

tekintettük meg. A nyílt villámversenyt Balog
Imi nyerte To Nhat Minh és Prohászka Péter

elõtt. A kombinációs fejtõversenyben
To Nhat Minh, a feladványos

versenyben a 10 éves Rapport Richárd
bizonyult a legjobbnak. A vakbaj-
nokságot Mihók Olivér nyerte Szabó
Bence és Prohászka Péter elõtt.
Horváth nagymester a legfontosabb

FIDE-szabályokról és alkalmazá-
sukról tartott elõadást. Én a sakktör-

téneti program keretében néhány
Maróczy-játszmát és vezérvégjátékot

mutattam be. Rendkívül érdekes, inspiráló volt
Mérõ László esti beszélgetése a játéklélektanról.

Almási Zoltán és Mérõ László, a két sztárvendég nem fogadott
el tiszteletdíjat, amit ezúton is köszönünk! A tíz nap alatt számításom
szerint 74 óra volt a sakkfoglalkozással telt idõ. A programot napi
három órás sportolás egészítette ki, ezt nagyban megkönnyítette, 
hogy megkaptuk a füves futballpályát. A másik legnépszerûbb sport 
a pingpong (forgózás) volt. Ezek a játékok láthatóan erõsítették a jó
csoportszellemet. Nagy sikert aratott az erdei akadálypálya (kép 2.)

(www.challengeland.hu) leküzdése. Minden tag sikerrel teljesítette 
a zöld pályát, négyen (Prohászka Péter, Csirik András, Mihók Olivér 
és To Nhat Minh) pedig az igazán kemény kéket is. Egy más alkalommal
kirándulást tettünk a Frank-hegyre, ott rendeztük meg (gulyáspartival
egybekötve) a vaksakkbajnokságot. Szombat délután moziba mentünk, 
a Távkapcsot néztük meg. 

Sokat köszönhetünk a szülõknek. Kiemelt köszönetet
mondok Körmendi Etelkának és Rapport Tamásnak, akik a helyszínen

lakva, dolgozva segítették a munkánkat. Nagyon sokat
segített Loránd Tibor, Mihók László, Babos Zsolt és

mások is. Meglátogatott bennünket Kunos Péter
elnök, és rendszeres vendégünk, munka-

társunk volt Korpics Zsolt fõtitkár.
Növendékeink aktívan, fegyelme-
zetten vettek részt az edzéseken,
sokat kérdeztek, jól bírták az elég
komoly terhelést, nem panasz-
kodtak. Úgy érzem, az MGKSI elsõ

évfolyama tehetséges, ambiciózus,
ugyanakkor rokonszenves és jó közös-

ségi szellemû társaság. 
A beszámolóból az tûnhet ki, hogy

minden teljesen rendben van, a kép rózsaszínû.
Nos, természetesen voltak konfliktusok, viták, holtpontok,

tévedések, kisebb fegyelmezetlenségek. De semmi komoly, semmi
olyan, ami a munkát akadályozta volna.

A közeljövõt illetõen tanulóink megkapják internetes házi
feladataikat; Ignácz Mária, Varga Klári és Antal Kende a korosztályos
világbajnokságon, mások pedig hazai versenyeken állnak rajthoz. 
A következõ (szintén tíz napos) edzõtáborra november 20-ától kerül sor.

Szabolcsi János
az MGKSI igazgatója
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A jövôben 10-12 ezer gyermeket is érinhet a sportiskolai program
–  folytatás
A NUPI Pedagógiai Munkacsoportjának irányításával

a közelmúltban egy új sportiskolai koncepció és egy kerettanterv
került kidolgozásra. A sportági szakszövetségek megbízásából
15 sportág – asztalitenisz, atlétika, birkózás, jégkorong, judo,
kajak-kenu, kerékpár, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, öttusa,
rögbi, röplabda, férfi- és nõi torna – tanterve került
akkreditálásra, további tíz pedig most van szerkesztés alatt. 
A sportiskolai kerettantervi programot a jövõ tanévben, 2007
szeptemberétõl 54 iskola kezdi el alkalmazni. Ezek az oktatási
intézmények az ország valamennyi megyéjére kiterjednek, 
az országot szinte teljes egészében lefedik. Az új rendszerben 
a jövõben akár 10-12 ezer iskolás korú gyermek lehet majd tagja
valamelyik „sportiskolának”. 

A konferencián Elbert Gábor (kép 1.) sport szakállamtitkár
mellett Brassói Sándor (kép 2.), az OKM fõosztályvezetõ-helyettese,
valamint Vargáné Hajdú Mária (kép 3.), a Csanádi iskola igazgatója 
is kiemelte, hogy a jövõben egy rendelet fogja szabályozni 
az iskolák és az egyesületek kapcsolatát, a módszertani
központok mûködési rendjét. Azt, hogy mely sportágak kerülnek
az adott oktatási intézmény programjába, azt a lakóhely
lehetõségei, a tárgyi és személyi feltételei valamint a fenntartó
határozzák meg. A jövõben minden közoktatási típusú sport-
iskolának megállapodást kell majd kötnie legalább egy 
sportegyesülettel arról, miszerint az iskolák biztosítják

az egyesület utánpótlását, illetve, hogy az egyesületek edzõi
délutáni sportfoglalkozásokat, edzéseket tartanak a sport-
iskolákban.

A sportiskolai kerettantervet minden illetékes szakmai
és társadalmi testület megvitatta valamint támogatta annak
elfogadását. A jóváhagyási rendelet már az oktatási és kulturális
miniszter elõtt van, akinek az aláírásával a kerettanterv hivatalos
oktatásirányítási dokumentummá válik.

A konferencián Vargáné Hajdú Mária, a Csanádi Árpád
Általános Iskola és Gimnázium igazgatója a közoktatási típusú
sportiskolai kerettanterv közismereti blokkját mutatta be, majd
helyettese, Szabó Lászlóné (kép 4.) „Új utak és késztetések a testnevelés 
és sport mûveltségterület tanítása során” címmel tartott elõadást. 
A sportiskolai kerettanterv sportági modulját a NUPI
Pedagógiai munkacsoportjának munkatársa, Farkas Márta (kép 5.)

ismertette, a programmal kapcsolatos szakmai tájékoztatót
Lehmann László (kép 6.) pedagógiai munkacsoport-vezetõtõl, végül 
a támogatási szerzõdésekkel kapcsolatos pénzügyi tájékoztatót
Juhász Erika (kép 7.) gazdasági igazgatótól (NUPI) hallhattuk. 

Az elhangzott elõadások anyaga – dr. Trencsényi László
egyetemi docens (Miskolci Egyetem) „Ép testben, ép lélek” címû
prezentációjával kiegészülve – letölthetõ a NUPI honlapjáról
(www.nupi.hu).  

Vasvári Ferenc

Edzôképzés: országos konferencia a sportsérülésekrôl 
A TF aulájában a sportsérülések megelõzésérõl 

és rehabilitációjáról tartott országos edzõképzõ konferenciát 
a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Edzõk Társasága 
és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi
Kara. Az elõadás-sorozaton a Héraklész Program szak-
emberei, a NUPI munkatársai is részt vettek.

A fórumon a sportsérülések megelõzését, kezelését,
továbbá a doppingot, a tiltólistás gyógyszerek terápiás
alkalmazásának szabályait taglaló elõadások hangzottak el.

NUPinfo

(1.)

(2.)
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Tizenhárom ország közel másfél száz játékosa vett
részt a Szolnokon megrendezett Magyar Nemzetközi Ifjúsági
Bajnokságon. A 18 éven aluli fiatalok nemzetközi erõpróbáján
remekül szerepeltek a fiúk, hiszen mind a három verseny-
számban itthon tartották az elsõséget. A csapatverseny meg-
nyerése után egyéniben Nagy Krisztián (kép 1.) (BVSC) végzett az
élen, aki az ifi EB ezüstérmes Zomborit (PEAC) a negyeddön-
tõben búcsúztató német Fuss ellen nyerte a döntõt. 

A párosban magyar házirangadót vívtak a héraklé-
szesek. Három magyar állhatott a dobogón, közülük nagy
meglepetésre a Kriston Dániel (kép 2.)-Schaffer Dániel KSI-
MALÉV duó szerezte meg az aranyérmet, úgy hogy az arany-
csatában az ifi magyar bajnoki címmel büszkélkedõ Zombori-
Nagy kettõst múlták felül. Kriston egyéniben is jeleskedett,
hiszen egészen a legjobb nyolcig menetelt. 

A lányok ezúttal sokkal szerényebb eredménnyel
zártak, de hozzátartozik az igazsághoz, hogy a legjobbak 
– Li Bin, Pergel, Barassó, Varga – ezúttal felnõtt versenyköte-
lezettségek, illetve betegség miatt nem vettek részt a bajnok-
ságon. Távollétükben a legjobb serdülõk igyekeztek helytállni,
ami ezúttal a Végh Zsuzsanna és Haraszti Nóra leány párosunk
jóvoltából egy bronzérmet eredményezett. Csapatban és a pá-
rosban is román siker született, az egyéni gyõzelem némi
meglepetésre a szlovák Hudecova birtokába került. 

Budapesten edzõtáborozott Európa 
válogatottja 

Majd’ egy hétig Budapest vendégszeretetét élvezte
az Európai Asztalitenisz Unió (ETTU) serdülõ asztalitenisz
válogatottja (kép 4.), amely a szerbiai Vrsac városában képviselte
az öreg földrészt a nemzetközi szövetség által életre hívott
Serdülõ Világjátékokon. Az öt éve létezõ versenyforma a kor-
osztály kiemelkedõ eseménye, amelyen 6 konti-
nentális csapat, a rendezõ ország
(idén Szerbia), valamint a ranglista 
legjobbjaként meghívott ország 
(idén Japán) szerepel. A legelsõ
Serdülõ Világjátékokat a Világ-
fesztivál keretében Tiszaújváros
rendezhette meg.

Európa korosztályos
legjobbjai a bajnokságra a Kör-
csarnokban készülnek magyar kor-
társaik és számos edzõpartner
segítségével, majd a lányok a hétvégén
meghívottként felkészülési versenyen is részt vettek,
hiszen a Statisztika termében zajlott a leány Duna Kupa. 
A csütörtök délelõtti edzés fénypontjaként a fiatalok azzal 
a Klampár Tiborral játszhattak és ismerkedhettek meg, aki mind 
a mai napig aktív játékos, bár két világbajnoki címét akkor nyerte, 

(3.) 

(1.) 

(2.) 

(7.) 

(5.)

(6.) 

A Parlament Sport- és Turisztikai Bizottsága 
a NUPI programjait is tárgyalta

amikor talán még a mai serdülõk szülei sem ismerték egymást.
Európa 4-4 legjobb fiú és lány játékosát az ETTU

szakbizottságai jelölték ki Pidl Zita ETTU Fejlesztési
Menedzser irányításával, és nagy örömünkre az egyik megtisz-
telõ meghívás Móricz Máté (kép 3.) nevére érkezett, aki a jelölést 
a szarajevói serdülõ EB-n egyéniben megszerzett bronzér-
mével érdemelte ki. Rajta kívül a fiúknál egy svéd, egy horvát
és egy lengyel játékos alkotta a válogatott csapatot, 
a lányoknál francia, svéd, szlovák és román fiatalok utazhattak
Szerbiába. Az öreg kontinens képviseletében Máté két
alkalommal is asztalhoz állhatott. A héraklészes, már KSI-sé
avanzsált játékos mind a két mérkõzést a papírforma alapján
hozta, így csapatbronzzal térhetett haza. A Serdülõ Világjáté-
koknak Móricz Mátén és Pidl Zitán kívül a nemzetközi szövetség
alelnöke, Faragó Judit személyében még egy magyar
résztvevõje volt. 

Duna Kupa nemzetközi utánpótlás-
verseny

A Duna Kupa nõi versenyei fõvárosunkban, a fiúk
küzdelmei Pozsonyban zajlottak.

A leányok junior (21 éven aluli) csapatversenyében
Magyarország „A” csapata (Nyitrai Anita, Szvitacs Alexa (kép 5.))
végzett az élen. Második számú gárdánk (Ambrus Bea, 
Tóth Kitti) bronzérmet szerzett. Az ifjúsági csapatversenyben 
a Csáki Rita, Végh Zsuzsanna összeállítású  „A” válogatott (kép 6., 7.)

szerezte meg a gyõzelmet, a „B” csapat (Haraszti Nóra, Tóth
Kata) a második helyre futott be. A lányok serdülõ
csapatküzdelmeiben az „A” és „B” válogatott egyaránt dobogós
helyezést gyûjtött be. Ambrus Krisztina és Madarász Dóra az „A”
csapat tagjaként ezüstérmet, míg Angyal Marietta, Siket Katalin
bronzérmet hozhatott haza. A junior (21 éven aluli) leány

egyesek versenyében Nyitrai Anita az elsõ
helyen, Szvitacs Alexa a harmadik,

Ambrus Bea a negyedik helyen végzett.
Ifi egyesben Tóth Kata egy

harmadik helyet csípett meg.
Végül a serdülõ lányok gondos-
kodtak a sikerrõl. Ambrus
Krisztina a második, Madarász

Dóra a harmadik, Angyal Marietta
a negyedik helyen zárt. 

Az összesített csapat-
verseny bajnoki címét Magyarország 

„A” csapata (Nyitrai Anita, Szvitacs Alexa, 
Csáki Rita, Végh Zsuzsanna, Ambrus Krisztina,

Madarász Dóra, edzõk: Ambrus Ferenc, Nagy Balázs, 
Oláh Zsuzsanna) hódította el. A „B” gárda (Ambrus Bea, 
Tóth Kitti, Tóth Kata, Haraszti Nóra, Angyal Marietta, 
Siket Katalin, edzõk: Ambrus Ferenc, Nagy Balázs, Oláh Zsuzsanna)
a pontverseny harmadik helyén végzett.  

MOATSZ, P. J. M

A Parlament Sport- és Turisztikai Bizottsága október
eleji ülésén úgy döntött, támogatja, hogy ismét Vitray Tamás (kép 1.)

legyen a Nemzeti Sporttanács (NST) elnöke. Vitray Tamás
beszédében értékelte a 2004 júliusában megalakult tanácsadó
testület elmúlt kétéves tevékenységét. A grémium ülésén a NUPI
programjai is terítékre kerültek. A Héraklész Programból 
2005-ben 20 sportág versenyzõi részesültek. A Sport XXI
Utánpótlás-fejlesztési Programba pedig tavaly három sportág 

- a vívás, az ökölvívás és a sakk - versenyzõi kapcsolódhattak be.
A sport 2005-ben kétszer jutott plusz forráshoz a költségvetés
általános tartalékából. Elõbb a tavalyi év elején 1,2 milliárd, majd
késõbb a Három Lépés Programra további 3 milliárd forintot
kapott a büdzsébõl. Utóbbi keretében 200 millió forint jutott 
a Héraklész Csillagprogramra, amely a 18-23 éves sportolók
menedzselését hivatott állami szinten segíteni

MTI – NUPinfo

MLSZ székházavatás: az eseményen a FIFA, 
az UEFA mellett a NUPI vezetôi is jelen voltak

Illusztris vendégek vettek részt a Magyar Labdarúgó
Szövetség székházának avatásán. Az ünnepségen jelen volt
többek között Lennart Johansson, az UEFA elnöke, Michel Platini,
a FIFA és az UEFA végrehajtó bizottságának tagja, valamint
Vlatko Markovic, a horvát szövetség elsõ embere is. A Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézetet dr. Szabó Tamás fõigazgató 
és Pignitzky Dorottya, a Sport XXI. Program osztály-vezetõje
képviselte. A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos 

székházavató ünnepségén a külföldi sportvezetõk mellett
Kisteleki István MLSZ-elnök és dr. Ujhelyi István, 
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium állam-
titkára is beszédet mondott. Az MLSZ minden igényt kielégítõ
modern székháza jelentõs UEFA és FIFA támogatással épült.

www.mlsz.hu – NUPinfo

Megalakult a Maróczy Géza Központi Sakkiskola
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet által

koordinált Sport XXI. Programba két esztendõvel ezelõtt 
a sakk is bekerült az államilag támogatott sportágak közé. 
Hat régió „menedzseli” a fiatal tehetségeket, a legjobbak 
a budapesti Maróczy Géza  Központi Sakkiskolába kerülnek,
melynek vezetõje Szabolcsi János. Az iskola egyik legered-
ményesebb játékosa a 14 éves Prohászka Péter (kép 2.) , aki idén
több gyõzelem mellett korosztályos Európa-bajnokságot
nyert. Az iskola mûködéséhez szükséges támogatás jelentõs
része a NUPI-n keresztül jut a MGKSI-ba, de természetesen 
a szülõi segítség is elengedhetetlen a mûködéshez. 

Az iskola névadója Maróczy Géza (1870-1951), 
a magyar sakkozás Portisch Lajos elõtti korszakának legna-
gyobb alakja. Maróczy 1895 és 1910 között a világ öt vezetõ
sakkozója közé tartozott, de szerény anyagi lehetõségei 
és munkahelyi elfoglaltsága miatt (még fizetés nélküli szabadságot
sem adtak neki!) nem tudta kihívni világbajnoki párosmér-
kõzésre Lasker világbajnokot, aki pedig õt tartotta legve-
szélyesebb ellenfelének. Az 1930-as években a már idõs
Maróczy játékos-kapitányként több ízben vezette diadalra 

a magyar válogatottat a sakkolimpiákon. Legendásan korrekt,
sportszerû, megnyerõ egyéniségû, több nyelven beszélõ ember
volt, aki sok elismerést szerzett a nemzeti színeknek. 
Két világbajnokot nevelt (Max Euwe és Vera Menchik). 

A Magyar Sakkszövetség Maróczy Géza Központi
Sakkiskolájának tagjai a 2006-2007-es tanévben:

„Király” csoport, melynek vezetõ edzõje Pintér József
nemzetközi nagymester: Balog Imre, Fodor Tamás, Ignácz Mária,
Lóránd Norbert, Mihók Olivér, Prohászka Péter, Szabó Bence és To
Nhat Minh. 

„Vezér” csoport, melynek vezetõ edzõje Horváth
József nemzetközi nagymester: Antal Tibor Kende, Csirik András,
Hittér Gabriella, Juhász Kristóf, Rapport Richárd,  Surinya Tibor,
Varga Klára és Zsipi Alex Márk.                                                  

A fiatalok eredményeirõl és felkészülésükrõl a 7. oldalon
olvashatnak!

Szabolcsi János (kép 3.) 

az MGKSI igazgatója

(1.)

(2.)

(3.)

Sportági beszámolók
Asztalitenisz: Teljes siker a fiúknál – Három aranyérem Szolnokon

(1.) 

(4.) 

www.nso.hu
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Sportági beszámolók
Judo: Egy eredményes hét Közép-Amerikában…

Portré: Egy egyesület, egy verseny, két héraklészes

A következõkben egy egyesületen – az Oroszlányi
Triatlon és Szabadidõsport Egyesület –, egy versenyen – 
az olaszországi duatlon Eb – és két héraklészes versenyzõn –
Kostyál Ágnesen (kép 1.) és Tóth Zsófián (kép 1.) – keresztül az ország
egyik legsikeresebb sportági mûhelyének életébe nyerhetünk
bepillanást.

Valóban egy példás közösség jött létre a sportsike-
rekért. Az Oroszlányi Triatlon és Szabadidõsport Egyesület
történetének elbeszélését egészen az 1991-es évtõl kell, 
hogy kezdjük. A megalakulást követõ hatodik évtõl tudatosan,
professzionális szinten megindult az utánpótlásképzés. 
Az ORTRI sportolói nemcsak triatlon és duatlon, hanem
atlétikai eseményeken is rajthoz álltak. A kiválasztás bázisát 
a különbözõ futó- és tömegsport rendezvények jelentették. 
A szakavatott edzõ itt kiszúrta a jó mozgású fiúkat, lányokat,
akik közül sokan késõbb az edzésekre is ellátogattak. Mennyire
sikeres a toborzás, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy jelenleg 
az egyesület 40-45 tagot számlál. 
A sikeres szakmai munka letéte-
ményesévé az a  Licskó Csaba vált,
akinek irányítása mellett Kostyál
Ágnes (kép 2.) elhódította a junior
duatlon kontinensbajnoki aranyat,
Tóth Zsófia ugyanezen versenyen
bronzérmet vehetett át, miután a
svájci korosztályos világbajnokságon
(kép 3.) egy ötödik helyezéssel már
letette a névjegyét. A sport-
egyesület harmadik zászlóvivõje
Balogh Barbara magyar bajnoki
címig jutott. Ne feledkezzünk
meg Hostya Viktorról sem, aki egy
igen „sûrû” korcsoportban rendre ott van a legjobbak között, 
még bizton hallhatunk felõle a jövõben.

Kostyál Ágnes 1997-ben, Licskó mester irányítása mellett
ismerkedett meg a sportág alapjaival; Rimini késõbbi bajnoka
mindössze nyolc esztendõs volt ekkor.  Elõször futóversenyeken
remekelt, számos érmet, kupát nyert, majd edzõje unszolására 
a medencébe, ezzel a triatlon sportág igazi mélységébe vetette
magát. A triatlonos hölgy kedvenc, egyben legerõsebb
versenyszáma érthetõ okok miatt a futás lett, a kerékpárban
folyamatosan javuló teljesítményt mutat, saját bevallása szerint
leginkább az úszásban kell még fejlõdnie.

Mi a nemzetközi porondon is megmutatkozó
eredményesség titka? Természetesen az évközben elvégzett
temérdek, minõségi edzésmunka, a pszihés felkészülés, 
ami Olaszországban a legmagasabbra röpítette az oroszlányiak
héraklészesét.

A város másik ásza, Tóth Zsófia a Tatabányai
Kerékpáros és Triatlon Klubban 1999-ben kóstolt bele a triatlon
sportágba, immár harmadik éve, hogy az ORTRI sorait erõsíti.
Zsófia esetében a sportágválasztásban testnevelõ tanárának volt
kiemelkedõ szerepe. Késõbb sokunk örömére a triatlonnál
maradt és szorgalmának hamar meglett a gyümölcse. Futásban
és kerékpárban egyértelmûen az élmezõny tagja, úszóteljesít-
ménye egyre javuló tendenciát mutat. A tizenhat esztendõs
versenyzõ mára már vitathatatlanul Európa egyik legjobbjává
avanzsált.

„Szinte megtervezték, hogy dobogóra állnak az Eb-n.” 
Így is lett, hiszen az adriai tenger partján kettõs magyar sikernek
örülhettünk, Kostyál Ágnes Európa-bajnok lett, Tóth Zsófia pedig
a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Ráadásként a Perlaky
Ágnessel kiegészült csapat még egy ezüstérmet is begyûjtött.

„Nagyon jól megrendezett verseny volt a duatlon Eb. Tetszett
a pálya, nemhogy monoton, szinte élvezetes volt számomra. 
A szurkolóinknak is látványos volt.”

Zsófia is pozitívan értékelte az itáliai viadalt: „nagyon
hangulatos verseny volt, bár a lausanne-i világbajnokságtól elmaradt! 
Az elsõ két helyért mentünk, ami majdnem sikerült is, de a harmadik
hellyel is teljesen elégedett vagyok, fõleg hogy ez csak egy bónusz verseny
volt a Vb után! Nagyon jó volt egyéniben is dobogóra állni, 
mivel világversenyen eddig ez csak csapatban sikerült.”

Mindkét hölgy jövõbeni felkészülésében központi
szerepe van a soron következõ világeseményeknek. Legyen az 
a jövõ évi Duatlon Eb, vagy a 2010-es hazai rendezésû

világbajnokság az ORTRI hérak-
lészeseivel minden bizonnyal még
találkozni fogunk.

A nagy álom, mint
minden más sportolónál az
olimpiai részvétel, talán már
Pekingben valósággá válhat. 
Mi az oroszlányi triatlonos
mûhely titka?

„Keményen edzünk, jól
tudunk együttmûködni edzõnkkel,
sokat segít, hogy együtt tudunk edzeni
Ágival és Barbival.”

Ennyi, se több, se
kevesebb…

Névjegy: Kostyál Ágnes. 
Született: 1989. május 3. 
Általános iskola: Ságvári Endre Általános Iskola, Oroszlány;
középiskola: Lengyel József Gimnázium, Oroszlány.
Legjobb eredményei: 
Duatlon: junior Eb (Rimini, 2006) egyéni 1., csapat 2. Junior Eb
(Debrecen, 2005) egyéni 5., csapat 1., magyar bajnoki címek
egyéniben és csapatban. 
Triatlon: csapatbajnoki cím. 
Atlétika: Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (2005) (kép 4.) 3000 méter
3. hely, bajnoki címek szabadtéren, fedett pályán és mezõn.

Névjegy: Tóth Zsófia. 
Született: 1989. december 25. 
Általános iskola: Váci Mihály Általános Iskola, Tatabánya;
középiskola: Bárdos László Gimnázium, Tatabánya.
Legjobb eredményei: 
Duatlon: junior Eb (Rimini, 2006) egyéni 3., csapat 2., junior Eb
(Debrecen, 2005) egyéni 8., csapat 1. 
Triatlon: junior Vb (Lausanne, 2006) egyéni 5., Junior Eb
(Görögország, 2005) egyéni 5., csapat 1. Triatlon Tour két
állomásán 1., gálán 2., magyar bajnoki címek egyéniben és
csapatban. 
Atlétika: magyar bajnoki 2. és 3. helyek szabadtéren, fedett
pályán és mezõn.

Pucsok József Márton

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(1.) 

(2.)

(4.)

(3.)

Október 12. és 15.-e között Dominika szigetén, Santo
Domingo-ban rendezték meg a XIII. Judo Junior Világbajnok-
ságot. A kétévente rendezendõ világversenyen, a földkerekség
szinte összes országából gyûltek egybe a jobbnál-jobb sportolók,
hogy eldöntsék az érmek és helyezések sorsát. Mintegy 73 ország
429 versenyzõje állt szõnyegre ezen a varázslatos karibi szigeten.
A magyar csapat, amely öt nõi és hat férfi judósból állt, 
egy remek Európa-bajnoki szerepléssel a háta mögött, és további
nagy reményekkel érkezett meg a verseny színhelyére. 

Sajnos rosszul indult számunkra a fontos megmé-
rettetés, történt ugyanis, hogy a csapat egyik fiatal reménysége
Maros Barbara (KSI SE), egy akkreditációs hiba folytán nem
indulhatott harcba az érmekért. Így vágott neki egyedüli
indulóként, az elsõ napi küzdelmeknek, az 52 kg-os Karakas
Hedvig (Wadokai). Sajnos számára hamar véget ért a csatározás,
mivel ipponal kikapott román ellenfelétõl, aki nem jutott be 
a legjobb négy közé és így Hedvig kiesett. A második nap
szerencsésebbnek bizonyult. Az idei évi tallini Junior Európa-
bajnokság bronzérmese, Hegedûs Dóra (kép 1.) (Wadokai)
megismételte akkori teljesítményét, és ismét felállhatott 
a dobogóra. Kovács Gábor még ifjúsági korú versenyzõje
magabiztosan gyõzte le vetélytársait és egészen az elõdöntõig
jutott, ahol egy kis megingás után, az utolsó mérkõzésén Japán
ellenfelét ipponnal legyõzve, a kiemelkedõ harmadik helyen
végzett! A folytatásban sem adták alá versenyzõink, a 63 kg-os
Kákonyi Ninetta (UTE) nehéz mérkõzéseken átjutva az ötödik
helyre futott be. A fiúk sem adták alább. Madarász Tamás, 
a debreceniek 90 kg-os cselgáncsosát betegség miatt (egy fertõzés
támadta meg szervezetét, és két hónapos kihagyásra késztette) még
kihagyta az idei évi Eb-t, de a VB-re orvosai már rajtengedélyt
adtak. Ezzel a plusz moti-vációval és egy nagyon nehéz
sorsolással vágott neki a küzdel-meknek. Nagyon meggyõzõen,
sorra verte a volt szovjet tagállamokból érkezett ellenfeleit
(litván, ukrán, orosz) és az elõ-döntõbe jutott. Sajnos a négy közé
jutásért vívott mérkõzésen, orosz ellenfele ellen megsérült, így a
döntõbe kerülés valóságos csoda lett volna. Tamás nagyon
összeszedte magát, de a VB késõbbi gyõztese, egy holland fiú
jobbnak bizonyult nála. Ezek után az érem sem jött össze, 
mivel a bronzmérkõzésen egy iráni sportoló verte meg, 
így maradt a nagyon dicséretes és nagyszerû ötödik helyezés. 
A 100 kg-os Juhász Ádámnak (kép 2.) (TFSE) nem sikerült 

a bizonyítás, egy-egy gyõzelem és vereség után búcsúzásra
kényszerült. A harmadik napon egy ezüstérem formájában
megszületett a legfényesebb medáliánk. A sikert a 70 kg-os
Mészáros Anett (kép 3.) (ASE) szolgáltatta. Hangyási László
tanítványa magabiztosan masírozott egészen a döntõig, ahol 
a felkelõ nap országából érkezõ judós várt rá. Anett folytatta
nagyszerû munkáját, de sajnos azon a napon ellenfele jobbnak
bizonyult. Produkciója mégis elképesztõ, hiszen idén nemcsak
Európa-bajnok lett, hanem két egymást követõ junior világbaj-
nokságon jutott döntõbe, amelynek egy-egy arany- és ezüstérem
lett az eredménye. A folytatás nem sikeredett ilyen jóra. 
A 73 kg-os Csoknyai László (ASE) jó teljesítménnyel, két gyõztes
és egy vesztes mérkõzéssel, valamint Szemán Gergely (kép 4.) 

(KSI SE) két vesztes meccsel a háta mögött végzett
helyezetlenül. Az utolsó napra is maradt jó esélyünk az eddigi
remek eredmények folytatására. Zámbori Bence, a BHSE 60 kg-os
sportolója elsõ mérkõzésén ellentmondást nem tûrõen verte
kazah riválisát, majd görög (amúgy grúz születésû) ellenfelétõl
vereséget szenvedett, így már nem következett folytatás. 
A 66 kg-os Lukács József (KSI SE) egy vesztes mérkõzéssel a háta
mögött helyezetlenül zárt.

A junior nõi-férfi csapat az idei évben is kiemelkedõen
szerepelt. A rangosabbnál-rangosabb nemzetközi versenyeken
érmek sokaságát hódították el, amelynek a csúcspontja az EB-n
és VB-n begyûjtött 6 érem és 4 pontszerzõ helyezés volt. 

A hivatalos program végeztével még egy próbatétel
várt válogatottunkra. Történt ugyanis, hogy a VB mezõnyébõl
többen úgy gondolták, a judo után egy másik ázsiai
küzdõsportban: a „kuras”-ban is összemérik tudásukat. 
A lányoknál Maros Barbara 52 kg-ban próbált szerencsét. 
A héraklészes sportoló a balszerencsés VB szereplést követõen
egy elsõ hellyel vigasztalódhatott. Klubtársa, Lukács József (66 kg)
szintén nem talált legyõzõre, míg Zámbori Bence (60 kg) 
és Madarász Tamás (90 kg) egy-egy harmadik helyezést 
kasszírozott be. Jövõre Görögországban találkoznak a kuras 
sportági legjobbjai.

Ezen remek eredmények elérését, a versenyzõkön 
és klubedzõiken kívül, a Héraklész Bajnokprogram segítségének
is köszönhetjük. A jövõben szeretnénk még jobb eredmé-
nyeket elérni, amelyhez még több munkára és támogatásra 
lesz szükségünk.  

Preiszler Gábor (kép 5.), P. J. M.

Öttusa, Súlyemelés: Az ORV-k hónapja

Bizony októberben két sportág olimpiai remény-
ségeinek versenyére is sor került. Az öttusások Pozsonyban, míg
a fiatal emelõk a sportág hazai fellegvárában, Kazincbarcikán
találkoztak. A szlovák fõvárosban hat nemzet, hagyományosan 
a visegrádi négyek valamint Ukrajna és Nagy-Britannia csapata
állt rajthoz. Az „A” és „B” csapatok küzdelmeibe a fiúknál a Malis
István, a héraklészes Prill Péter és Telek Máté alkotta „B”
válogatottunk a lengyelek mögött második helyet szerzett. 
Az „A” csapatok nõi versenyében a Baar Zsuzsanna (MAFC),
Horváth Anita (BHSE), Juhász Kata (Alba Volán) trió bronzérmet
gyûjtött be. A fiú „A” váltók versenyében a Dorozsmai Viktor,
Várbogyai Zsolt (mindketten KSI) és Bíró Szabolcs (MAFC) felállású
gárda szintén harmadik helyezett lett. 

Az itthon, október 20. és 22.-e között megrendezett
súlyemelõ viadalon Lengyelország, Csehország, Szlovákia és a
mieink vettek részt. Tizenötfõs válogatottunk a hölgyek 
– Tukarcs Dóra, Cselei Nikolett, Ungváry Barbara, Kerekes Tímea,
Molnár Alexandra (kép 6.), Horváth Zsuzsanna, Tukarcs Viktória 
– valamint a fiúk – Sipos Roland, Nagy Robert, Lerch Zsolt, Beczõ
Ádám, Beleznai Zsolt, Tölli László, Bacsó Barnabás és Gábor Róbert 
– révén álltak a tárcsák közé. A héraklészes emelõk 1932 sinclair
pontot szerezve a négy nemzet versenyében a második helyet
csípték meg.

P. J. M.
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