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A következô számának tartalmából:
Bajnokok vacsorája a KSI-ben Sportági beszámolók: asztalitenisz, atlétika, ökölvívás, torna, triatlon, úszás. 
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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: 
A Pedagógiai Munkacsoport hírei A sportegészségügy védelmében NUPI-elôadás a nemzetközi

edzôképzésben MET-közgyûlés Sportági beszámolók: vívás, atlétika, judo, asztalitenisz, torna, kézilabda,
jégkorong, sakk, birkózás, röplabda Hírek.
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Judo EB (U23) – Bor Barna és
Csernoviczki Éva (kép 1.) arany-,
Mészáros Anett és Szabó Brigitta
ezüst-, Baczkó Bernadett, Burján
László és Perge Ilona bronzérmes;
továbbá egy pontszerzõ helyezés.
Triatlon VB (felnõtt, csapat) –
Kovács Zsófia IV. helyezett.
Vívás EB (junior) – Szilágyi Áron
(kép 2.) és a férfi tõr csapat
aranyérmes, Benkó Réka és a férfi
párbajtõr csapat ezüstérmes,
továbbá négy pontszerzõ helyezés.

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

Filipovics Anita (kép 1.) Itália és egyben a világ egyik legjobb röplabda csapatához szerzõdött. A még csak tizennyolc
esztendõs hölgy kiváló fizikai adottságaira Észak-Olaszországban is felfigyeltek. Így a korábban a Vasas Opus-Via Óbuda
színeiben játszó játékos a Mladost Zagreb-tõl egyenesen a San Orsola Asystel Novara együtteséhez igazolt. Az Élcsapatok
Kupája-gyõztes gárda a tavalyi Bajnokok Ligája küzdelmeiben a második helyen zárt. A héraklészes sportoló óriási lehetõség
elõtt áll, hiszen a felnõtt csapatban világhírû szerb és horvát, sõt kubai és török nemzetiségû játékosokkal, Európa egyik
legnívósabb bajnokságában röplabdázhat majd.

Cseh László (kép 2.) egy zágrábi rövidpályás úszóviadalon ismét gyõzedelmeskedett. A Kõbánya SC világklasszisa
több számban is rajthoz állt. Kétszáz méter pillangó- és vegyesúszásban Turi György tanítványa simán verte a mezõnyt.
Világbajnok úszónkra decemberben a rövidpályás kontinensbajnokság vár.

A korábbi viadalokhoz képest izmosabb mezõny jellemezte a cselgáncsosok idei országos bajnokságát. A Miskolci
Városi Sportcsarnokban a KSI SE versenyzõi is bizonyíthattak. A legnagyobb KSI-s siker a fiúk legkisebb kategóriájában
valamint a nõi 57 kg-ban született. A bajnoki aranyérem Hardi Tamás nyakába került, aki ceglédi, debreceni, honvédos illetve
leányvári judokákat utasított maga mögé. A korábbi Európa-bajnok Baczkó (kép 3.) is simán bezsebelte a bajnoki címet. 
Férfi 81 kilóban Holló Zsolt és Szemán Gergely ezüst- és bronzérmet szerzett. A 48 kg-os hölgyek körmérkõzésen döntötték el 
a helyezések sorsát. A mindössze tizenhat esztendõs, héraklészes Maros Barbara a második helyig jutott, Gyõrfi Anita (63 kg) 
egy bronzéremnek örülhetett.

Korosztályos teniszjátékosaink teljesítménye folyamatosan javult az utóbbi öt évben. 2001 után újra végzett
magyar játékos a legjobb 10-ben, F14-ben sohasem voltunk ilyen sikeresek. Kiemelkedõ természetesen Babos Tímea (kép 4.) 

idei szereplése, aki a 14-es korosztályban a 4. helyen végzett. A legjobb 100 között szerepel még Mikó Zsófia (48.) 
és Susányi Zsófia (86.) is. L16-ban is évek óta nem volt ilyen jó eredményünk. Jani Réka a 21. helyen végzett, õt Bíró Zsófi a 38.,
Argyelán Csilla a 81., Rohonyi Réka a 88., Imre Yvett pedig a 90. helyen követi.

Miskolc városában a kötöttfogású birkózók köztársasági rangsorversenyére került sor. Az „új hullám” képviselõi
közül Bóna Dániel (Csepel), Németh Iván (FTC) és Tõzsér Sándor egyaránt jól teljesítettek. Az említett héraklészes versenyzõk közül
Bóna a 84 kg-os súlycsoportban bronzérmet szerzett. A junior világbajnoki címmel büszkélkedõ Németh a 90 kilósok
kategóriájában és egy súlycsoporttal feljebb, 120 kilogrammban is szerencsét próbált. A ferencvárosi birkózó mindkét esetben 
a harmadik helyig jutott. Végül a legkisebbek között Tõzsér meg sem állt az aranyérmet jelentõ elsõségig.  

Hosszan tartó súlyos betegségben 73 esztendõs korában meghalt Kormány Géza, a Központi Sportiskola egyik
megalapítója, a KSI korábbi módszertani vezetõje. Búcsúztatására a Farkasréti temetõben december 8-án került sor.

A felnõtt nõi vízilabda válogatott élére, Szilágyi Péter lemondása után kiírt pályázatra négyen (Godova Gábor, 
Tóth Gyula, Vidumanszky László, Vindisch Ferenc) jelentkeztek. Végül – az elõzetes várakozásoknak megfelelõen – az 1964-es
születésû Godova Gábor (kép 4.) lett a befutó, így a szakember elhagyja a héraklészes férfi utánpótlás-válogatottak irányítását. 
Megbízása a világbajnoki címvédõ nõi válogatott élén a 2008-as pekingi olimpia végéig szól.

A leköszönõ szövetségi kapitány, versenyzõként többszörös világbajnok Komáromi Tibor helyét Struhács György (kép 5.)

váltja a kötöttfogású birkózó válogatott élén. A sikeredzõ, aki eddig a Héraklész program sportági felelõseként dolgozott, 
most egy új feladatba, a felnõtt csapat irányításába vágja fejszéjét. Tanítványa lesz többek közt a moszkvai felnõtt 
Európa-bajnok, csillagprogramos Lõrincz Tamás.

A KSI SE idei legjobbjainak köszöntésére idén is sor került. A Bajnokok vacsoráján az elismerõ díjat a kajakos
Hegyi Zomilla és az öttusázó Kasza Róbert vehette át. Az eseményrõl bõvebben következõ számunkban olvashatnak.

A magyar U20-as héraklészes jégkorong-válogatott a Divízió II-es világbajnokságon aranyérmet szerzett - érkezett
a hír lapzártánkkor. A gárda Csíkszeredán veretlenül jutott a dobogó tetejére; ezzel a gyôzelemmel újra felkerült a Divízió I-es
csoportba. Bôvebb beszámolónkat következô számunkban olvashatják.

Sportbizottság: integrálódik a NUPI

Z ORSZÁGGYÛLÉS SPORT- ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGÁNAK november 14-ei ülésén ismét napirendre került a Nemzeti  
Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI). Mint az a grémium tanácskozásán is elhangzott, a hatékonyabb mûködés  
érdekében 2007. január 1-jétõl átalakítják a sport költségvetési háttérintézményeit: a NUPI-t, valamint a Testnevelési 
és Sportmúzeumot integrálják a Nemzeti Sportközpontok (NSK) szervezeti kereteibe; az új szervezet neve Nemzeti

Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) lesz. Az átszervezéssel kapcsolatosan bõvebben decemberi számunkban
olvashatnak.

NUPinfo

II. Országos Edzôi Kongresszus

SPORTSZAKMA ÉRTÉKEINEK VÉDELMÉBEN” a TF-en november 15-én került 
megrendezésre – a 2002-es után – immár második alkalommal 
a Magyar Edzõk Társaságának fõ szervezésében az Országos Edzõi 
Kongresszus. A rendezvénynek, melyen – a NUPI munkatársai mellett

– dr. Szabó Tamás fõigazgató elõadóként, üléselnökként és védnökként is
közremûködött, többek közt a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet is egyik
támogatója volt. Bõvebb beszámolónkat a 3. oldalon olvashatják.

V.F.

Szarka Krisztina visszavonult

KSI SE ATHÉNI OLIMPIKON TORNÁSZA a közelmúltban bejelentette 
visszavonulását. A többszörös magyar bajnok, világ- és Európa-bajnoki 
résztvevõ Szarka Krisztinát a Kanyó Éva Emlékversenyen Hazsik Endre 
ügyvezetõ elnök mellett klubedzõi: Nagy Zsuzsa és Ziszisz Tanaszisz is

búcsúztatták. A héraklészes sportolónõvel készült interjút lapunk  3. oldalán
olvashatják.

V.F.

– hírek

A héraklészes sportolók közelmúltban elért kiemelkedô eredményei
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Sportági beszámolók
Jégkorong: Novemberi nagyüzem az utánpótlás-válogatottaknál

November hónapban nagyüzemben dolgozott
mindhárom utánpótlás-válogatottunk. A nemzetközi szünetet
minden ország igyekszik a lehetõ legintenzívebben válogatott
munkára fordítani, ennek kapcsán zajlott a felnõtteknél a
Pannon Jégkorongtorna, illetve lépett pályára mindhárom fiatal
válogatottunk is.

A kisebb korosztályaink egyaránt két-két mérkõzést
játszottak, melyeken a következõ eredmények születtek.

Az U20-as válogatott az olaszországi Cavalese-ben
vendégszerepelt, ahol az olasz U20-szal mérte össze tudását.
- November 09. ITA U20 – HUN U20 4:4 (1:0; 1:1; 2:3)
Gólszerzõink: Nagy, Galanisz, Berta és Erdélyi.
- November 10. ITA U20 – HUN U20 9:4 (2:2; 4:1; 3:1)
Gólszerzõink: Virág, Galanisz, Szûcs és Jobb.
- Az U18 válogatott szintén az olaszokkal mérkõzött, azonban
hazai pályán, a Budapesti Koriközpontban. A két mérkõzés
teljesen eltérõ játékot és végeredményt hozott.
- November 10. HUN U18 – ITA U18 1:5 (0:2; 0:1; 1:2)
Góllövõk: Roczanov 1, Mestyán (1), Jonkl (1).
- November 11. HUN U18 – ITA U18 3:2 (1:1; 0:0; 2:1)
Góllövõk: Jonkl 1(1), Mestyán 1(1), Maklári 1, Sárközi (2), 
illetve Hajós és Orbán (1)-(1).

- A legfiatalabbak, azaz az U16 válogatott a spanyolok egy évvel
idõsebb csapatát látta vendégül a Budapesti Koriközpontban,
ahol mindkét mérkõzésen magyar gyõzelem született.
- November 11. HUN U16 – ESP U17 4:3 (0:0; 2:0; 2:3)
Góllövõk: Jankovics, Gyarmati, Somogyi, Németh 1-1 és Zalavári,
Virág (1)-(1).
- November 12. HUN U16 – ESP U17 8:5 (1:2; 3:0; 4:3)
Góllövõk: Pavuk és Németh 1(3)-1(3), Strenk és Virág 2-2, Bene és
Kovács 1-1, Somogyi (2), Túróczy és Kiss D. (1)-(1).

Mayer Péter
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Sport és Oktatási Kerekasztal

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkársága a sport és az oktatás aktuális
kérdéseirõl szervezett kerekasztal megbeszélést. A meghívottak
közt többek mellett szerepelt az OKM, az EÜM, a NUPI, 
az ELTE, a TF, az NSSZ, az MTTOE, az MDSZ, 
a Csanádi- és a Csík iskola. A tanácskozáson két témát tárgyaltak
meg a résztvevõk:
1. a közoktatási törvény legújabb módosításával
kapcsolatos u.n. „kéthavi tanítási idõkeret megszervezésének
kötelezettségét”;
2. a testnevelés tanításának kérdését az 1-6.
évfolyamban, összefüggésben a feladatot ellátó pedagógus
szakképzettségével.

Sportiskola az NSSZ szekcióülésén

A Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) nem olimpiai
sportágak szekciójának ülésére december elsõ napján került sor.
A dr. Leyrer Richard vezette szakmai megbeszélés fõ témája 
az érintett sportágak sportiskolai kerettantervbe történõ
beemelésének lehetõsége volt. A sportiskolai hálózatról 
és a sportiskolai kerettantervrõl Lehmann László, a NUPI 

Pedagógiai Munkacsoportjának vezetõje tartott tájékoztató
elõadást. Az ülésen a sportkormányzat részérõl jelen volt
Elbert Gábor sport szakállamtitkár, a NUPI-t az elõadó mellett 
dr. Szabó Tamás fõigazgató és Géczi Mariann képviselte.

Látogatás a balatonfûzfõi 
sportiskolában

A balatonfûzfõi Irinyi János Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény szakmai megbeszélést
szervezett a sportiskolai módszertani központ indításának
elõkészítésére. A Balaton-part északkeleti részén található iskola
bekerült a pályázaton gyõztes ötvennégy módszertani központ
közé. A feladatok pontos tisztázása érdekében egyeztetõ
megbeszélésre került sor az iskola, a fenntartó, az érintett sport-
egyesületek és sportszövetségek képviselõinek részvéte-
lével, az ülésen a NUPI-t a Pedagógiai Munkacsoport 
– Lehmann László és munkatársa, Farkas Márta (kép 1.) – képviselte.
Az iskola elõre láthatólag az úszás, a vízilabda, a labdarúgás, 
a triatlon és a vitorlázás sportágak beemelését tervezi rendszerébe.

Lehmann László
a Pedagógiai Munkacsoport vezetõje

A sportegészségügy védelmében
A Magyar Olimpiai Bizottság Szakmai és

Tudományos- (vezetõje dr. Szabó Tamás, a NUPI fõigazgatója)
valamint Orvosi Bizottsága (vezetõje dr. Berkes István, az OSEI
fõigazgatója) közös ülésen foglalkozott az sportegészségügy
átalakitásával kapcsolatban nyilvánosságra került elképze-
lésekkel, az Országos Sportegészségügyi Intézet jövõjével. 

Mindezek veszélyeztethetik a pekingi olimpiára történõ
felkészülés zavartalan sportorvosi ellátását, az országos
sportorvosi hálózat mûködését. A két bizottság határozott
javaslatok kidolgozásával kívánja segíteni az aggodalmakra
okot adó helyzet megoldását. 

MOB – NUPinfo

Sakk: Sakkbarátok találkozója – bemutatkozott a  Maróczy Géza Központi Sakkiskola

Elbert Gábor sport szakállamtitkár és Szabó Tamás, 
a NUPI fõigazgatója is jelen volt (kép 2.) november 7.-én azon 
a baráti hangulatú találkozón, melyet a Magyar Sakk
Szövetség Falk Miksa utcai bázisán rendeztek.

Az összejövetelen a fiatal tehetséges sakkozók
bemutatásán kívül a legutóbbi sakk világbajnokság mérkõ-
zéseinek elemzésére, sakkfeladványok megoldására, illetve 
– természetesen – izgalmas sakk partikra is lehetõsége volt 
a szép számmal megjelent nagymesternek, éljátékosnak,
utánpótláskorú tehetségnek és edzõnek egyaránt. A hallga-
tóság soraiban helyet foglalt Vizi E. Szilveszter, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, Bogányi Gergely, Kossuth-díjas
zongoramûvész és Verõczi Zsuzsa nõi nemzetközi nagymester,
sakk szakíró az elõadók között pedig olyan sakknagyságok 

szerepeltek, mint Kállai Gábor nemzetközi sakk nagymester 
és Szabolcsi János, a Maróczy Géza Központi Sakkiskola
(MGKSI) igazgatója. Nagy érdeklõdés kísérte korcsoportos
Európa-bajnokunknak, a 14 esztendõs Prohászka Péternek (kép 3.)

parti-elemzõ bemutatóját, majd az „Elsõ Szombat”
versenysorozat októberi viadalán nagymesteri normát
teljesített ifjúsági korú sportoló büszkén mutatta meg
hallgatóságának a remek teljesítményével kiérdemelt 
dr. Lindner László díjat; a baráti találkozót végül a fiatal
tehetség szimultánja zárta.

A sakk két évvel ezelõtt került a NUPI által koordi-
nált Sport XXI. Programba, melyen keresztül 2006-ban 
44 egyesület és közel 1200 gyermek, valamint az elitképzésben
24 fõ (MGKSI) érintett az állami támogatásban.

www.sportfm.hu – NUPinfo

Birkózás, Röplabda: Összetartások, szakmai továbbképzések napirenden…

November elsõ hetében két sportág, a birkózás 
és a röplabda utánpótlásának szakemberei egyaránt közös
edzéseket, szakmai továbbképzéseket tartottak. A szakmai
napok keretében a héraklészes versenyzõk, edzõk, szak-
emberek számára lehetõség nyílt arra, hogy ne csak izomza-
tukat, de tudásukat is fényezhessék.

Míg a birkózók a Müller Ferdinánd teremben
gyakorolták a fogásokat, e közben a sportág jeles szakemberei
számára továbbképzés zajlott. Az olimpiai bajnokokat is
felvonultató szakemberi gárdának Maróthy István szakmai
alelnök, majd Dr. Kator Miklós sportorvos tartott tájékoztatást. 

Dr. Szabó Tamás a korszerû edzéselméleti-élettani alapelvekrõl (kép 4.),
felkészítési módszerekrõl tartott prezentációt. Intézetünket
Géczi Mariann és e cikk írója képviselte még.   

A labdajátékosok sem tétlenkedtek, hiszen a
Héraklész keret hölgytagjai a röplabdázás különbözõ
technikai elemeit gyakorolták, melyrõl oktatófilm is készült. 
A foglalkozásokat Garamvölgyi Mátyás sportági felelõs 
és Németh Lajos (kép 5.) vezette.  

A küzdõsportosok szintén videofelvételt készítettek,
ahol Dr. Barna Tibor a TF tanszékvezetõje is jelen volt. 

P. J. M. 

NUPI-elôadás a nemzetközi edzôképzésben
A TF Nemzetközi Edzõképzõ Tanfolyamán tartott

elõadást Pignitzky Dorottya, a Sport XXI. Program
osztályvezetõje november 6.-án. A Nemzetközi Olimpiai
Bizottság Szolidaritási Programjának részeként megvalósuló
angol nyelvû kurzuson a „harmadik világ” országainak
sportszakemberei vettek részt. A közel ötven fõs hallgatóság
soraiban többek közt közép- és távol-keleti, dél-amerikai 

és afrikai edzõk kaptak ízelítõt a Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézetrõl, valamint az általa koordinált programokról. 
A prezentációt nagy érdeklõdés kísérte, mint kiderült, 
a jelenlévõk által képviselt országok közül néhányban van
állami törekvés az utánpótlás nevelésére, fejlesztésére.
Remélhetõleg a NUPI bemutatásával, mintájával segítségére
lehettünk ezeknek a nemzeteknek.

V.F.

Közgyûlést tartott a Magyar Edzôk Társasága
A Magyar Edzõk Társaságának tisztújító

közgyûlésére november 30.-án került sor a Magyar Sport
Házában. A szervezetnek – mely közel 80 sportágban több
mint 1200 fõt, edzõt, sportszakembert tömörít magában – több
olyan tagja van, aki a NUPI valamely programjában,
szervezeti egységében tevékenykedik, illetve utánpótlás-korú 

fiatalok felkészítésével foglalkozik. A közgyûlésen a beszámolók 
megtartása mellett tisztújításra is sor került. A régi-új elnök
dr. Ormai László, alelnökök Kiss László és Molnár Zoltán, elnökségi
tagok pedig Angyal Zoltán, Bicskei Bertalan, Köpf Károly, 
Mészáros Lajos, Mocsai Lajos, dr. Petrekanits Máté, dr. Petrovics László
valamint Regõczy Krisztina; a fõtitkár továbbra is dr. Tamás István.

V.F.
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Szombathely városa adott otthont a tornászok
mesterfokú bajnoksága szerenkénti döntõjének. A hazai élvonal
és természetesen a héraklészesek színe-java rajthoz állt.

Böczögõ Dorina még csak tizennégy esztendõs, de már
négy szeren is a dobogó legfelsõ fokára állhatott. A békés-
csabai tornászcsillag a Bajnokprogram támogatottja így négy
aranyéremmel térhetett haza. 

A fiúknál a csillagprogramos Hetrovics Marcell 
(FTC-Ybl, Tervezõ) ugrásban, korláton és gyûrûn egyaránt 
a legjobbnak bizonyult. A lólengés kettõs KSI sikert hozott. 
Európa-bajnok lovasunk, Berki Krisztián (kép 1.) az elsõ, 
míg Hidvégi Vid (kép 2.) a második helyen végzett. Az athéni
olimpikon Gál Róbert számára sérülten is sikerült az érem-
szerzés. A KSI SE tornásza gyûrûn és korláton egy-egy
második helyet gyûjtött be.

A Matolay Elekrõl elnevezett viadalon is remekeltek 
a mieink. Tíz nemzet tornászai között Nagy Orsolya (Postás SE) 
felemáskorláton, ugrásban, talajon és egyéni összetettben is 
nyerni tudott. A csapatverseny gyõztese az egy felnõtt, egy
ifjúsági és egy serdülõ versenyzõbõl verbuválódott KSE SE lett.

(5.)

II. Országos Edzôi Kongresszus – folytatás az 1. oldalról

P. J. M.

Mint ahogyan a rendezvény kiírásában is szerepelt, 
a különbözõ sportágak világversenyein és a 2004-es athéni
olimpiai játékokon tovább folytatódtak a magyar sport hagyo-
mányaihoz méltó kiemelkedõ sikerek. Az értékes teljesítmények
mellett azonban a sport presztízsének, szakmai értékeinek
csökkenése, érdekeinek háttérbe szorulása is tapasztalható.
Különösen szembetûnõ ez az utánpótlás, a szakember gárda
szûkülésében, az egyesületek, szakosztályok számának csökke-
nésében, a létesítmények elhanyagolt állapotában és a sport-
finanszírozás nehézségeiben.

A konferencián több szakember, sportvezetõ és
sporttudós mellett a NUPI fõigazgatója is pulpitusra lépett, 
aki az utánpótlás-nevelés állami menedzselésének aktualitásait
ismertette. Dr. Szabó Tamás elmondta, hogy a 2006-os
esztendõben a parlament által is elfogadva közel 2.4 milliárd
forintos állami finanszírozást kaptak a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési Intézet által koordinált utánpótlás-nevelési programok.

Elõadásában elismerõen beszélt a szakmai háttérrõl és a fiatal
tehetségek világszintû eredményeirõl; megnyugtatóan nyilat-
kozott a jövõ évi folytatásról, mint mondta, lesznek 2007-ben is
állami források a programok mûködtetésére. Amit viszont
sajnálatos problémaként említett, az a sportegyesületek anyagi
helyzetére vonatkozó bizonytalanság.

A NUPI-t, prezentációjában – pozitív példaként –
több sportvezetõ is megemlítette. Molnár Zoltán (kép 1.) 

MOB-igazgató elõadásában a közelgõ pekingi olimpia felõl
közelítette meg a Héraklész- és Csillagprogramot: sikertörté-
netnek nevezte azt, mivel – mint mondta – ezekbõl 20 sportág 
40 versenyzõje került be a jelenleg 462 fõs olimpiai keretbe.

A kongresszus egyben a Magyar Olimpiai Bizottság
által támogatott ez évi szakmai továbbképzõ sorozat befejezõ
eseménye is volt, melyen a Héraklész program és a NUPI több
munkatársa is jelen volt.

NUPinfo (1.)

Sportági beszámolók
Torna: Szerenkénti Szombathelyen - beszámoló a mesterfokú bajnokság döntõjérõl 

Kézilabda: Héraklész Kupa nõi utánpótlás-válogatott torna

A Héraklész Kupa résztvevõ csapatai a Tatai
Olimpiai Központban kaptak elhelyezést és minden igényt
kielégítõ ellátást. A torna mérkõzéseinek elõkészítésében és
kitûnõ lebonyolításában nagy segítséget nyújtott a Komárom-
Esztergom megyei Kézilabda Szövetség Szappanos István
vezetésével, valamint a Gyõri ETO KC Vanyus Attila által
irányított szervezõ csapata. A 2007. évi versenyekre készülõ
válogatottaknak kiváló alkalmat biztosított ez a torna,
amelynek anyagi hátteréhez a Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézet jelentõs mértékben hozzájárult. A díjakat Sinka László,
az MKSZ fõtitkára, Jelly János, Tarján polgármestere és
Szappanos István, a megyei szövetség ügyvezetõ elnöke adta át.
Az igen jó hangulatú mérkõzéseket több száz általános iskolás
nézte meg. A két mérkõzés teljes bevételét a megyei kézilabda
szövetség felajánlotta a Tatabányai Kodály Általános Iskola 
és a Tarjáni Kézilabda Klub utánpótlás-csapatának.

Héraklész Kupa nemzetközi torna Tata, Tatabánya, 
Tarján, Gyõr

Magyarország B – Magyarország jun. 43-25 (19-10) Tata,
150 nézõ.   V: Hargitai, Markó.
HUN B: PASTROVICS-, Bódi 3, SOPRONYI 8, Ilyés 2,
BORBÉLY 4, Szrnka 3, Kenyeres 4,
Cs: Juhász (kapus), Temes 5/3,Vincze 3, TÁPAI 6/2,
Szekeres, Laluska 1, ÕRI C. 4
HUN jun: Pisák-, Földes 2, Kovács A.,3, Tilinger 2, Mayer,
Emberovics 2, Gerstmár 1
Cs: Trimmel (kapus), Lévai 1, GÁBOR 5, Petrovszki 2,
Bagócsi 2, Kudor 1/1, Azari, Cifra, KAZAI 4, 
Edzõk: Mátéfi Eszter, Ballainé Szarka Éva.

Magyarország B – Spanyolország jun. 37-18 (13-12) Gyõr,
300 nézõ. V: Kovács,Wiedemann.

Magyarország junior – Spanyolország junior 33-28 (16-12)
Tatabánya, 400 nézõ V: Kovács,Pauer
HUN: PISÁK, Földes 1, Kovács A. 4, TILINGER 11/7, Cifra
1, PETROVSZKI 4, Gerstmár 4
Cs: Trimmel (kapus), Lévai, Gábor, Mayer, BAGÓCSI 4,
Kudor 1, Azari 1, Kazai 2, Emberovics
Edzõk:Mátéfi Eszter, Ballainé Szarka Éva
ESP ld: Lujan Sanchez 12
7m: 7/7   ill. 7/7      kiállítások: 4 perc ill. 2 perc.

Magyarország junior – Spanyolország junior 27-27 (14-15)
Tarján, 200 nézõ. V: Natkai, Szalay.
HUN: Trimmel, - Földes 3, Lévai, TILINGER 12/10,
MAYER 2, Petrovszki, Gerstmár 2
Cs: Pisák (kapus), Gábor, Bagócsi 4, Azari, Kovács A., Kazai
3, Emberovics 1,
Edzõk:Mátéfi Eszter, Ballainé Szarka Éva
ESP ld: Lujan Sanchez 10
7m: 10/10 ill. 7/7 kiállítások 8 per, ill. 12 perc.

Végeredmény:
1. Magyarország B,
2. Magyarország junior, 
3. Spanyolország junior.

A torna legjobb magyar játékosa Tilinger Tamara,
legjobb külföldi játékosa Lujan Sanchez.

Firnicz József (kép 3.)

MKSZ

Portré: Búcsú a gerendától – Szarka Kriszta visszavonult 
A Kanyó Éva Emlékversenyen ünnepélyes keretek

között búcsúztatva visszavonult versenyzõi pályafutásától
Szarka Krisztina, a KSI többszörös magyar bajnok, olimpikon
tornásza. A húsz esztendõs mogyoródi hölgy a jelen magyar
tornasportjának egyik kiemelkedõ alakja. Az athéni ötkarikás
játékokra nõk közül egyedül neki sikerült kvalifikáltatnia
magát; többször volt a gerenda, ugrás és a talaj hazai legjobbja,
közben sikeres érettségi vizsgát tett az újpalotai Kovács Pál
Gimnáziumban. A számos világ-, nemzetközi- és hazai verseny
korábbi résztvevõje Nagy Zsuzsa és Ziszisz Tanaszisz klubedzõk
tanítványaként érte el az elmúlt évek sikereit. 
- Mik voltak pályafutása  jelentõsebb állomásai?
- Dr. Tóth Ernõnél kezdtem, hat éves lehettem. Elsõ jelentõsebb
sikeremnek az ifi magyar bajnoki gyõzelmemet tartom
gerendán és ugrásban, ez utóbbi, edzõm, Zsuzsa néni miatt is
kedves volt számomra, mert õ is ennek a szernek volt bajnoka.
Ifjúsági válogatott lettem, bekerültem a Héraklész-keretbe.
Elsõ komolyabb nemzetközi versenyem a 2002-es patrasi EB
volt, majd következett a debreceni világbajnokság. Következõ
évben az anaheimi VB-n megszereztem a kvalivikációt
Athénra, közben összetett mesterfokú bajnokságot nyertem
idehaza. 2004-ben olimpia, majd világkupa Chilében, utóbbin
IV. hely talajon, V. ugrásban és VI. gerendán. 2005-ben hazai
közönség elõtt tornázhattam a debreceni EB-n, hihetetlen
élmény volt. Ebben az esztendõben egy komolyabb térdsérülés
fél év kényszerpihenõt és egy ausztrál VB-kihagyást ered-
ményezett. Az idei, volosi EB-n egy új csapattal vettünk részt,

15.-ek lettünk; majd utolsó nagy versenyem a dániai VB 
volt. Az évek során számos világversenyen elindultam, 
úgy érzem szép pályafutásom volt; sokat köszönhetek jelenlegi
edzõimnek: Zsuzsa néninek és Tani bácsinak, akik jóban-
rosszban mellettem álltak.
- Mit tart legnagyobb sikerének?
- Legnagyobb sikerem és egyben kudarcom az athéni olimpia
volt. A gerendát sikeresen teljesítettem, azonban két szeren,
talajon és ugrásban rontottam, olyat hibáztam, amit azelõtt
soha, azóta sem találtunk rá magyarázatot. Ugyanakkor
elmondhatom, hogy a nõk közül egyedül én jutottam ki…
- Miért hagyja abba a versenyszerû tornát?
- Amit az én tehetségemmel, kitartásommal lehetett, 
azt elértem, többet nem lehetne belõlem kihozni. Elfáradtam,
sok volt ez a 14 év. Mindennapos terhelés, edzõtáborok,
utazás, fegyelem, koncentráció – mindez hat éves koromtól. 
- Mik a tervei a civil életre?
- Jó iskolának bizonyult a sport, sok mindenre megtanított:
fegyelemre, kitartásra és veszíteni. Az életben is sikeres
szeretnék lenni, ahhoz pedig minderre szükségem lesz. 
Jó lenne még tanulni valamit, mindenféleképpen emberekkel
kívánok foglalkozni, az egészségügy iránt érdeklõdöm. 
- Azért egy olimpikon, ugye, nem fordít hátat sportágának?
- Még nagyon frissek a tornászélményeim, ki kell pihennem
magam mentálisan. Talán késõbb a tornába is visszatérnék,
mint edzõ, a sportban is tudnék emberekkel, gyermekekkel
foglalkozni, de ahhoz még újra kell töltõdnöm. 

V.F.

(1.) (2.) 
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Sportági beszámolók
Judo: Csak az oroszok kerültek elénk - beszámoló az U23-as Európa-bajnokságról

Sportági beszámolók
Vívás: Parád-riposzt parádé Poznanban - a junior Európa-bajnokság krónikája

Bizony, Lengyelhonban a magyar héraklészes válo-
gatott a poznani publikum szeme láttára valóságos vívóünnepet
varázsolt. Sokatmondó az a tény, hogy a versenyben résztvevõ
nemzetek fiai és lányai között a mieink az érmek száma szerint 
a második helyen zártak. Franciaország szerezte meg 
az elsõséget, Magyarország így a képzeletbeli ezüstérmes helyre
került, megelõzve olyan sportnagyhatalmakat, mint Oroszország
és Ukrajna. 

A sikerek kovácsai fegyvernemenként:
- nõi tõr: Kreiss Fanni  UTE, Fodor Eszter  Csata DSE, Horváth
Andrea  MTK, Zsáry Noémi  Csata DSE;
- férfi tõr: Széki Bence  MTK, Bíró Péter  MTK, Dubecz Ádám
Honvéd Humán Rent, Kovács Levente Törekvés;
- nõi kard: Petõ Réka  Vasas, Benkó Réka GEAC, Nagy Petra
GEAC, Minda Szilvia UTE;
- férfi kard: Szilágyi Áron Vasas, Noszeda Tamás
Szigetszentmiklós, Hollósi Bence  Vasas, Gál Csaba  GEAC;
- nõi párbajtõr: Izsó Katalin  OMS-Tata, Tóth Annamária
BKLVE, Bukóczky Bianka  DVE, Szeile Rita Honvéd Humán
Rent;
- férfi párbajtõr: Szényi Péter  MTK, Budai Dániel Honvéd Humán
Rent, Losonczi Dávid  PEAC, Csobó Dávid PEAC.

Az események hû krónikájához kövessük mi is a ver-
senyprogramot. November negyedik napján a férfi tõrözõk 
és a párbajtõrös lányok álltak a pástokra. Az egyéni küzdelmek
során még nem termett igazi babér, bezzeg a késõbbiek során, 
a csapatküzdelmekben már csillogott a magyar penge. Másnap 
a párbajtõrös fiúkon volt a sor. Csobó Dávid egyre jobban
belelendült és meg sem állt a legjobb nyolcig, végül a hatodikként
zárt. A nõi kardozók sem tétlenkedtek, Benkõ Réka
ellenállhatatlanul menetelt elõre a dobogóig. A fegyvernem
aranycsatáját egy francia hölgy nyerte, Réka egy ezüstéremmel
gazdagodott, ezzel megszületett a junior csapat elsõ medáliája is.
November hatodikán már a csapatok szálltak harcba 
az érmekért, helyezésekért. A fiú tõrözõktõl jó teljesítményt
vártunk, a fináléba jutással minden várakozást felülmúltak
héraklészeseink. Sõt, nemhogy a döntõbe kerültek a fiúk, 
ott még az olasz csapatot is felülmúlva Európa-bajnoki címet
gyûjtöttek be. A lányok párbajtõr-csapata a kilencedik helyet
szerezte meg. A nõi tõr egyéni küzdelmeivel folytatódott a viadal.
Három versenyzõnk is a tizenhat közé „vívta magát”. 

A junior világbajnok Kreiss Fanni a kilencedik, Horváth Andrea
a tizennegyedik helyen fejezték be a küzdelmeket, Zsáry Noémi
követve MTK-s csapattársát tizenötödik helyezett lett.
Hagyományos sikerszámunkban, férfi kardvívásban most sem
kellett csalódnunk. A magyar küldöttség második aranyérmét
Szilágyi Áron jegyezte, aki román és német riválisaival osztozott
az érmes helyeken. A szenzációs elsõség mellett Hollósi Bence
tizenkettedik helyérõl se feledkezzünk meg! Kulcsár Gergely
szövetségi kapitány is méltán örülhetett, hiszen a kard és tõr után
saját fegyvernemében, párbajtõrben is összejött az érem. A férfi
válogatott Svájc mögött ezüstérmet kasszírozott be.  A kardozó
lányok is színre léptek. A mieink a versengõ nemzeti csapatok
között a hetedik helyet szerezték meg. A kontinensbajnokság
zárónapján még két csapatversenyre, a nõi tõrözõkére és a férfi
kardozókéra került sor. A lányok a hatodik helyig, a fiúk 
az ötödik helyig jutottak. 

Az Európa-bajnokság után sem pihenhettek sokáig
legjobbjaink tovább dübörgött a nemzetközi versenyszezon. 
Öt éremmel tértek vissza a junior korú vívók a különbözõ
világkupa viadalokról. Kreiss Fanni a lesznói tõr világkupán 
a második helyen zárt. Varga Zsófia is beverekedte magát 
a legjobb nyolcba, Zsáry Noémi a kilencedik helyen végzett. 
A junior párbajtõrözõknél a Tourcoing-i világkupa fordulón is
termett babér. Budai Dániel, a kontinensbajnoki ezüstérmes
csapat tagja a francia verseny bronzérmese lett. Már Portugália
az új helyszín, ahol Fodor Eszter a lourdes-i nõi tõr világkupa
versenyen ezüstérmes lett. A párbajtõrözõ Szényi Péter a német-
országi Laufheimben, szintén világkupán (ugyanitt Budai Dániel 
a hatodik helyen végzett) bronzérmet szerzett. Az olaszországi
Lignano-ban a fegyvernem nõi képviselõi is eredményesen
szerepeltek. Tóth Annamária bronzérmes, Izsó Katalin a hatodik,
míg Nagy Ajándék a nyolcadik helyen zárt. 

A honi vívósport nemcsak a pástokon, de a zöld-
posztós csatatéren is gyõzelmet aratott. Történt ugyanis, 
hogy az európai szövetség soros közgyûlése egy fontos magyar
javaslatot léptetett életbe.  Jövõre a juniorból „kiöregedõ” vívó-
tehetségek nem rögtön a felnõtt mezõnybe, hanem az U23-sok
között kapnak lehetõséget, hogy felmérhessék felkészültségüket
és tudásukat. A 2007-es, elsõ huszonhárom éven aluli Európa-
bajnokság házigazdája Oroszország lesz.

Pucsok József Márton

(1.)

(2.)

(3.)

(5.)

(6.)

(1.)

(2.)

Bámulatos eredmény született november utolsó
napjaiban, az orosz fõvárosban. A héraklészes cselgáncsosok
összesen hét érmet és egy értékes ötödik helyet gyûjtöttek be 
a moszkvai kontinensviadalon. Az éremtáblázatban ezzel a házi-
gazdák mögött az elõkelõ második helyen zártunk. Hasonlóan 
az ifik miskolci szerepléséhez – ahol szintén az éremtáblázat
másodikjai lettünk – az eredmények példa nélküliek a cselgáncs
eddigi, hazai krónikájában. 

A legkisebb súlycsoportban, azaz a hölgyek 48 kg-os
kategóriájában rögtön a legfényesebb medáliával nyitottuk meg
az éremtermést. Csernoviczki Éva (kép 1.) (HDSE)
súlycsoportjában tizenhat judoka állt a
tatamira. A tatabányai hölgy egészen 
a fináléig menetelt, ahol német rivá-
lisa sem tudta megállítani. Így
magyar, német francia sorrend
alakult ki a végére. Természe-
tesen nem érte a hazai sport-
szakmát váratlanul ez a siker,
hiszen Csernoviczki a tavalyi
zágrábi junior Eb-n már az ezüst-
éremig jutott. Ekkor még nem gon-
doltuk, hogy az éremtermelés csak
most kezdõdik. Egy kategóriával feljebb
Perge Ilonán volt a sor, hogy tehetségét
bizonyítsa. A Kecskeméti Judo Club-ban sportoló
hölgy huszadmagával vágott neki a küzdelmeknek. Nagyszerûen
judózva egy francia lánnyal megosztva szerzett kontinens-
bronzot. A következõ, 57 kg-os súlycsoportban egy igazi
klasszisnak, a korábbi korosztályos Európa-bajnok
Baczkó Bernadettnek drukkolhattunk. A KSI-s hölgy most sem
maradt érem nélkül. A csillagprogramos sportoló az orosz és finn
sportoló mögött a harmadik helyen zárt. Európa legjobbja után
a világ egykori, 2002-es legjobbja következett. Szabó Brigitta (kép 2.)

útja a döntõig vezetett. Az aranycsatában a holland Wetzer-el 

került szembe a HDSE judokája. Nagy csatában, de jobbnak
bizonyult a holland lány, így Szabó egy ezüstérmet könyvelhetett
el. Ha már a sportág nagyjairól beszélünk, nem mehetünk el
Mészáros Anett (kép 3.) (ASE) neve mellett sem. A Pakson
serénykedõ versenyzõ nemzetközi sikereinek se szeri, se száma.
A junior mezõny abszolút favoritjának számít, ebben 
a korosztályban Európa-és világbajnoki címmel rendelkezik. 
A 23 év alattiak mezõnyében csak a késõbbi gyõztes portugál
lány tudta megszorítani. Anett ezüstérmet vehetett át. 

A fiúknál a junior világbajnoki második
helyezett Burján Lászlótól (UTE) is jó szereplést

vártunk. A 60 kg-os újpesti fiú nagyszerû
judóval, az igen népes, 25 fõs

mezõnyben bronzérmet nyert. Farkas
Bálint nehézsúlyban (100 kg)

mérettette meg magát. A TFSE
által leigazolt héraklészes a
tavalyi, Zágrábban megrendezett
kontinensviadalon a dobogó
második helyére állhatott fel.

Moszkvában is összejött a pont-
szerzés, Farkas két gyõzelemmel 

és két vereséggel, ötven százalékos
mérleggel az ötödik helyre futott be. 

Az i-re a pontot végül Bor Barna (kép 4.) 

helyezte fel. Az atomerõmû plusszos sportolója számos
Eb-Vb dobogós helyezés után koronázta meg pályafutását. 
A plusz 100 kilóban szõnyegre álló cselgáncsos nem talált
legyõzõre a moszkvai judószentélyben. Immár második
alkalommal csendült fel a magyar himnusz.

A sportág szövetségének elnöke Tóth László bízik
abban, hogy a tehetséggondozó programokban zajló, immár
hatéves tudatos munka további kiemelkedõ teljesítményekben
lesz majd mérhetõ, Miskolc és Moszkva után a következõ
állomás 2008-ban Peking, majd négy évre rá London lehet…  

P. J. M. Asztalitenisz: Póta és Jakab a Pro Tour hongkongi döntõjének résztvevõje

A Lengyel Nemzetközi Bajnoksággal véget ért 
az ITTF Pro Tour 2006. évi versenysorozata. A körverseny
december 13-16-án Hongkongban ér véget a döntõvel, ahová 
a nõi és férfi egyesben a pontverseny 16 legjobbja, a párosokban
és a férfi és nõi 21 éven aluli versenyszámában az elsõ 8-8 játékos
állhat asztalhoz. 

Az idei versenyek során a legértékesebb eredményt 
a Tóth Krisztina-Póta Georgina nõi páros és Pázsy Ferenc a férfi
párosban a szlovén Bojan Tokic oldalán érték el, elõbbi
Szentpétervárott, az orosz nemzetközin, utóbbi Santiagóban, 
a Chilei Nemzetközi Bajnokságon nyert ezüstérmet. 

A hongkongi döntõbe ugyanakkor két fiatal versenyzõ
került be, akárcsak tavaly, Póta Georgina (kép 5.) és Jakab János (kép 6.) .
Mindketten a 21 éven aluli versenyszámban vívták ki 
a legjobbak közé jutást, a pontverseny harmadik illetve hatodik
helyén zárva az éves versenysorozatot. Póta az egész évben 
az egyetlen magyar gyõzelmet könyvelhette el az Orosz 
Nemzetközi Bajnokságon, míg háromszor lett ezüstérmes 
(Brazíliában, Chilében és Japánban), egyszer pedig bronzérmes
(Szerbiában), és csak kétszer fordult elõ, hogy nem került 
az elõdöntõbe.

Jakab 10 versenyébõl öt alkalommal lett bronzérmes, idõrendi
sorrendben Szlovéniában, Chilében, Kínában, Japánban,
Szerbiában és Németországban. 

A 21 éven aluli Pro Tour döntõ résztvevõi a bekerülés
sorrendjében: 

Férfiak: Dimitrij Ovtcharov (német), Jiang Tianyi
(hongkongi), Johan Axelqvist (svéd), Patrick Baum (német), Loic
Bobillier (francia), Jakab János, Kim Tae Hoon (dél-koreai) és Taku
Takakiwa (japán). 

Nõk: Li Qiangbing (osztrák), Lee Eun Hee (dél-koreai),
Póta Georgina, Galia Dvorak (spanyol), Carole Grundisch (francia),
Sara Ramirez (spanyol), Iveta Vacenovska (cseh) valamint Yu Kwok
See (hongkongi).

Lapzárta után érkezett a szenzációs hír, mely szerint 
a korábbi ifjúsági Európa-bajnok Jakab János a Pro Tour
fináléjában aranyérmet szerzett. Póta Georgina, Európa-bajnoki
bronzérmesünk szintén kiváló versenyzéssel az elôdöntôig
jutott. Bôvebb beszámolót decemberi számunkban olvashatnak.

Faragó Judit
MOATSZ fõtitkár 

Atlétika: Nemzetközi sikerek
A KSI SE atlétái derekasan helyt álltak, sõt érmekkel

térhettek haza a nemzetközi porondról. A tizenhat éven aluli
serdülõk az itáliai Majano-ban vendégszerepeltek. Nem is akár
hogy, hiszen Kovács Kinga magasugrásban, Munkácsy Petra 80
méter gáton, Rozgonyi Éva 60 méter vágtafutásban, Galambos
Tibor szintén magasugrásban, Sarkady Zsombor pedig gerelyhají-
tásban remekelt. Az említett héraklészes versenyzõk mind
aranyérmet gyûjtöttek be. Vincze Dorina is kiválóan teljesített. 
A fiatal távolugró a dobogó második fokára állhatott fel.

Kiss Anna (kép 1.) a csehországi Brno-ban megrendezett
„gyerek kontinensviadalon” maga mögé utasította Európát. A KSI
SE magasugrójának 148 cm-es kísérletét nem tudták riválisai
felülmúlni, így a tizenkét esztendõs atlétapalánta bajnoki címet
szerzett. Anna a már említett majano-i versenyen is megmutatta
tehetségét, hiszen ott nálánál idõsebbekbõl álló mezõnyben 

szerzett egy értékes harmadik helyet. A nemzetközi 
eredményességet kiemelkedõ hazai szereplés elõzte meg.  Az ifjú
hölgy az idei csapatbajnokságon már a 150 centiméteres
magasságon is túljutott. Kiss Anna igazi ugróatléta, aki a hazai
Bácsalmásy Emlékversenyen megmutatta, hogy nemcsak
magasugrásban, hanem távolugrásban is kiváló eredményre
képes. Egészen 473 cm-t repült, amivel természetesen elhódította
az elsõséget is.

Hasonlóan a tizenegy esztendõs Német Luca (kép 2.) 

is ígéretes tehetségû atléta. A KSI-s versenyzõ a gyermek „Eb-n”
a hatvan méteres távon elsõként jutott át a célvonalon, sõt közép-
távfutásban is remekelt, hiszen hatszáz méteren másodikként ért
célba. Távolugrás versenyszámában is sikerült az éremszerzés,
így Luca neve mellé még egy második helyezés írható fel. 

P. J. M.

(4.)
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