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A TARTALOMBÓL: Konferenciák: Sport és táplálkozás, Sportszakember-képzés

Gödöllôn, Evezôs fórum Sport XXI. Labdarúgás és röplabda Sportági beszámolók: vívás,

judo, torna, úszás, vízilabda, asztalitenisz, ökölvívás, tenisz Hírek.

A következô számának tartalmából:
Héraklész eredményességi táblázat, 2009. Rövidpályás úszó Eb. Asztalitenisz ifi és jégkorong

junior vb. Fiatal labdarúgók pszichológiai felmérése Szociológiai konferencia. 

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja; 
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa; 

2009. november, VIII. évfolyam 11., sorrendben 85. száma.

www.nupi.hu www.nupi.hu

– Hírek

MAGYAR OLIMPIAI AKADÉMIA (MOA) soros vándorgyûlését novemberben, az Erzsébet-ligeti Színházban rendezték, a központi 
téma az utánpótlás-nevelés, a 2010-es Szingapúri Ifjúsági Olimpia volt. Az elôadók között szerepelt Dr. Szabó Tamás, Dr. Aján 
Tamás MOA-elnök, a Nemzetközi Súlyemelô-szövetség elnöke, munkatársa Ádámfi Attila igazgató, illetve Christophe Dubi

(kép 3.), a NOB sportigazgatója. 
Dr. Jakabházyné Mezô Mária fôszervezô értékelése a harmadik oldalon olvasható.
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Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás igazgató, NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc Telefon: (06) 1 422 35 32 E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu
Társszerkesztô: dr. Pucsok József Márton Telefon: (06) 1 422 35 31 E-mail: pucsok.jozsef@nupi.hu

Szerkesztôség: NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, NUPinfo Szerkesztôsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. · Fax:  (06) 1 422 35 44
Lapkivitel:

A NUPinfo internetes változata megtalálható:  
a www.nupi.hu, és a  www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket. 
Információk és jelentkezési lap a www.nupi.hu honlap KSI SE menüpontja alatt találhatók. 
A HÉRAKLÉSZ PROGRAMMAL kapcsolatosan a www.heraklesz.hu honlapon  tájékozódhatnak.

A MOA 55. Olimpiai Vándorgyûlésén az ifjúsági olimpia került középpontba

Dr. SIMÓKA BEÁTA (kép 4.) sport szakállamtitkár interjút adott a magyar sport helyzetérôl a Magyar Edzô címû szakfolyóiratnak.  
A lap 2009/3. számában megjelent beszélgetés utánpótlásra vonatkozó részletét, a sportvezetônek Szekeres István kérdésére  

adott válaszát a harmadik oldalon olvashatják.

A szakállamtitkár a „Magyar Edzô”-ben az utánpótlásról is nyilatkozott

(2.)(1.) (3.) (4.)
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PROHÁSZKA PÉTER – a Sport XXI.
Program által támogatott Maróczy Géza
Központi Sakkiskola korábbi tanulója –
harmadszor teljesítette a nemzetközi
nagymesteri címet, és ezzel a legfiatalabb
magyar nemzetközi sakknagymester lett.
E cím elnyerése volt az ô szakmai prog-
ramjának legfontosabb célkitûzése! A
végsô állomás a magyar felnôtt váloga-
tottba való bekerülése lehet. A
SZÁZHALOMBATTÁN megrendezett úszó
rövidpályás országos bajnokságon sorra
dôltek meg a korosztályos rekordok, sôt
még egy friss Európa-csúcs is született.
Összesen 19 új magyar csúcsot, minden
idôk legeredményesebb ob-ját könyvel-
hette el Kiss László szövetségi kapitány. A
csúcs-beállítók soraiban a Héraklész
Program korábbi és jelenlegi tagjait
találhatjuk. AZ „IFJ. MÁRKUS GÁBOR a
Magyar Triatlon Sportért Alapítvány”
kuratóriuma, a 23 év alatti sportolók
számára kiírt pályázatok közül az országos
kategóriában, Király Kristófét (kép 1.) ítélte a
legjobbnak. A világbajnoki bronzérmes
versenyzô mellett, a TVK-Mali TK sportolói
közül Balogh Bence kapott még
elismerést. NOVEMBER 14. ÉS 15.-ÉN
Budapesten, doppingellenes szakmai
továbbképzésre került sor. A Dopping-
ellenôrzési ismeretek elnevezésû tanfo-
lyam a Magyar Antidopping Csoport
szervezésében zajlott, melynek végeztével
a hallgatóság egy részvételt igazoló

oklevélben részesült. A képzésen a KSI SE
és a Héraklész Program több munkatársa
is részt vett. KÉT FIATAL, tehetséges
kenusnak, a C-1 1000 méteren világbajnok
Vasbányai Henriknek és a szintén ezen a
távon Európa-bajnoki bronzérmes Petkó
Andrásnak ítélték oda a Kolonics György
díjat, amelyet az MKB Bank és a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség 2008-ban alapított
a kétszeres olimpiai és sokszoros
világbajnok, „Koló” emlékére. Az MKB
Prémium Díj nyertesei (kép 2.) az ifik közt
Groholy Orsolya (nôi kajak, edzôje Gintl
Andrea), Dudás Miklós (férfi kajak, edzôje
Márfi Gábor, Pál Zoltán) és Vasbányai
Henrik (kenu, edzôje Varga Zsolt); az
edzôk közt Csipes Ferenc lett. 
BELGIUMBAN is napirenden az ifi olimpia
és az EYOF. A Benelux-ország nemzeti
olimpiai bizottsága november elsô napjai-
ban rendezte meg a jövô évi, I. Ifjúsági
Olimpiai Játékokra, valamint a 2011-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra
(EYOF) készülô 12–18 éves korú verseny-
zôk hagyományos, egyhetes találkozóját,
melyen 12  sportág mintegy 150 fiatalja
vett részt. A Vittel-ben és Mulhouse-ban
rendezett eseményen az olimpiai nevelés
került fókuszba. NOVEMBERBEN lett
volna 100 esztendôs a magyar kosárlabdá-
zás megteremtôje, Dr. Hepp Ferenc. A
hazai szövetség és a TF közös szervezésé-
ben emléknapon emlékeztek a TF egykori
igazgatójáról, a korábbi sportági elnökrôl.

Az eseményen több, jelentôs hazai és
nemzetközi szaktekintély ünnepi beszé-
det mondott, köztük Dr. Szabó Tamás is.
Hepp Ferenc 1938-ban jelentette meg az
elsô magyar nyelvû kosárlabda sza-
bálykönyvet, 1942-tôl a Testnevelés c.
folyóiratban amerikai forrásmunkák
alapján több részben ismertette a
játékot. A 74 TAGSZÖVETSÉGET
tömörítô Nemzeti Sportszövetség (NSSZ)
rendkívüli közgyûlése elfogadta a
szervezet új stratégiáját, mely szerint
integráló szerepet kíván betölteni a
magyar sportban. - Ennek a stratégiának 
a része a Magyar Egyetemi-Fôiskolai
Sportszövetséggel és a Magyar Diáksport
Szövetséggel kötött megállapodás.
Szeretnénk egyeztetni az érdekeket,
közösen erôsíteni a magyar sport
érdekeit. Szempontjainkat a mindenkori
kormányzat elôtt is képviselni kívánjuk,
természetesen együttmûködve a Magyar
Olimpiai Bizottsággal - jelentette ki 
Dr. Gémesi György, NSSZ-elnök. Az
összefogás jelentôsen érinti a „NUPI
látókörében” sportoló fiatal tehetsé-
geket, mivel többségük még diák. A
KSI SE asztalitenisz szakosztálya egy
újabb világklasszist köszönthet szakmai
csapatában.  Az egykori KSI-s visszatért: a
kétszeres világbajnok, Gergely Gábor
(kép 3.) a klub újdonsült vezetôedzôjeként
a fiatal, utánpótláskorú tehetségek
képzéséért felel majd.

ORV-egyeztetés Szingapúr jegyében – 43 versenyrôl döntöttek a Visegrádi négyek
VISEGRÁDI NÉGYEK (V4) országainak 
állami szintû sportvezetôi (kép 1.) 

tartottak egyeztetést Tatán az 
Olimpiai Reménységek Versenyérôl, a
2009-es beszámolók után a jövô évi
protokoll került aláírásra. 2010-et illetôen

43 versenyrôl született döntés, melyek
közül hazánkban hét kerül megrende-
zésre. A versenyeztetésre, a hazai rende-
zésre az állam 2009-hez hasonlóan,
nagyságrendileg 20 millió forint támoga-
tást ad. Magyarországot az Önkormány-

zati Minisztérium Sport Szakállamtitkár-
ságáról Lukács Zsuzsanna fôosztályvezetô
és Farkas Tibor vezetô fôtanácsos
képviselte. 

(folytatás a 2. oldalon)

A

NNEPELT A KSI. A zuglói utánpótlás-
nevelô mûhely idén is a Bajnokok 

vacsoráján köszöntötte legjobbjait. A
fiatalok a nemzetközi porondon 2009-
ben 61 érmet szereztek, a válogatott
viadalokon összesen 69-en járultak hozzá
a magyar utánpótlássport sikeréhez. A
'63-ban alakult klubban a fiúknál a kenus
Sáfrán Mátyás, a hölgyeknél a judós Joó 

Abigél és az öttusázó Földházi Zsófia lett
az „év sportolója”. 

Hazsik Endre ügyvezetô – többek közt
Dr. Szabó Tamás, utánpótlás-nevelési
igazgató, MOB-alelnök társaságában –
idén tíz sportágban – asztalitenisz,
atlétika, judo, kajak-kenu, kerékpár,
ökölvívás, öttusa, sportlövészet, torna,
vízilabda – köszöntötte az egyesület 

legeredményesebbjeit (kép 2.). A férfi „leg”
a kenus – felnôttek közt Európa-bajnok,
világkupa ezüstérmes, vb-ötödik – Sáfrán
Mátyás, a nôi „leg” – megosztva – a judós
– többek közt junior Európa-bajnok, vb-
harmadik, felnôtt világkupa-gyôztes és
U23-as Európa-bajnok – Joó Abigél és az
öttusázó – összesen, idei 9 ifjúsági Eb- és
vb-aranyával – Földházi Zsófia lett. 

(folytatás a 2. oldalon)

Ü
Köszöntés a KSI-ben: 61 érem, 69 válogatott 2009-ben – Sáfrán, Joó és Földházi az idei legjobb

Fotó: Jochapress
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Úszás: Verrasztó Evelyn világcsúcsa Moszkvában
ERRASZTÓ EVELYN (kép szöveg alatt), a 
Jövô SC Veolia úszója az orosz 

fôvárosban megrendezett rövidpályás
világkupán aranyérmet vehetett át. A
200 méteres vegyesúszás döntôjét új
világrekorddal nyerte a csillagprogramos
hölgy. Evelyn további két medáliát: 100

méter vegyesen bronzérmet, 200 méter
háton ezüstérmet is szerzett. Evelyn
testvére, Dávid is remekelt, a szintén
Jövô SC-s versenyzô 400 vegyesen, nagy
fölénnyel, elsôként csapott a célba. A
héraklészes fiú 1500 gyorson is rajthoz
állt, végül a negyedik helyen zárt. A

magyar csapatból Mutina Ágnes (Jövô
SC) teljesítménye is kiemelendô. A
korábbi bajnokprogramos lány 200
gyorson a második, míg ugyanezen
úszásnem hosszabbik, 400 méteres távján
harmadik lett. 

P. J. M.

Vízilabda: Újbudán KSI-s pólósokat is díjaztak
OLNÁR GYULA, Újbuda polgármes-
tere Grosics Gyula, Ifj. Papp László, 
Martinek János, Balogh Gábor, 

Kovács „Koko” István és a vitorlázó Méder
Áron jelenlétében adott át díjakat a
2008/2009. évi Diákolimpia budapesti és
országos versenyein legeredményesebben

szereplô tanulóinak és felkészítôinek,
valamint kiosztotta a Papp László sportolói
ösztöndíjakat. 

Az ünnepség immár 1994 óta
hagyomány, az elsô évben még „csak” 80
kerületi diák képviselte a XI. kerületet a
megmérettetéseken, idén már 16

intézménybôl 270 diák ért el pontszerzô
helyezéseket. A KSI SE-bôl, Zsoldos Péter
tanítványaként (kép 1.) Kalanovics Balázs és
Magyari Szabolcs gyermek-korosztályú
magyar bajnok vízilabdázó 500 – 500 ezer
forint jutalomban részesült.

NUPinfo
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ORV-egyeztetés Szingapúr jegyében – 43 versenyrôl döntöttek a

Visegrádi négyek – folytatás
ISEGRÁD UGYAN már az 1300-as 
években, Károly Róbert idejében 

történelmi jelentôséggel bírt a
diplomáciát tekintve Közép-Európá-
ban, a három ország – hazánk
mellett Csehszlovákia és Lengyelor-
szág – deklarációja '91. február 15-
étôl datálódik. Az együttmûködés
'93-tól, északi szomszédaink kettévá-
lásával vált négytagúvá, létrehozva a
V4-et. Az összefogás a sport terén is
megmutatkozik, az eseményeknek a
négy ország valamelyike ad otthont.

A koordinátorok évenként egyez-
tetnek, idén az Önkormányzati
Minisztérium Sport Szakállamtitkár-
sága a házigazda.

A 16. ORV Nemzetközi Vegyesbi-
zottságának Találkozójára a Tatai
Edzôtáborban került sor. Az ORV
versenyek a több mint 64 milliós
térség utánpótlását érintik, a ser-
dülôket, az ifiket, ritkábban az U23-
at. A V4 országai mellett más 

nemzetek is résztvevôi lehetnek a
viadaloknak.

A 2009-es jelentésbôl kiderült: 24
hivatalos és 10 bemutató verseny
szerepelt a programban, ebbôl 10
hazai rendezéssel. A létszámok te-
kintetében néhány példát kiragadva:
Pozsonyban rendezték a vívó verse-
nyeket, melyeken 25 országból 246-an
léptek pástra, Teplicében 22 nemzet
430 judokája koptatta a tatamit,
Racicében 15 ország kajak-kenusa
közül hoztunk megannyi érmet.

A 2010-es viadalokkal kapcsolat-
ban 31 hivatalos és 12 bemutatót,
összesen 43 versenyt jegyeztek a
résztvevôk. A szlovákok 12-t, a csehek
11-et, a lengyelek 8-at, a magyarok 7-
et – fiú kosárlabda, mûugrás, kézi-
labda, rövidpályás gyorskorcsolya,
nôi vízilabda, súlyemelés és kötöttfo-
gású birkózás – rendeznek, 5 verseny
esetében még nem született döntés.

A tatai találkozóval párhuzamosan 

folyt a fôtitkári értekezlet – melyen
Dr. Szabó Tamás UPI-igazgató is
elôadott –, a két program egybeesése
spontán sportági egyeztetésre is
lehetôséget adott, így találkozhatott
a cseh partner a honi evezôs
fôtitkárral, Ott Zsuzsannával (kép 1.) .

- Egyeztetésünk a szingapúri játé-
kok jegyében telt, a 2010-es verseny-
naptárat illetôen figyelembe vettük
az elsô ifjúsági olimpia idôpontját és
a lehetô legoptimálisabb felkészülést
- fogalmazott Farkas Tibor (kép 2.). - A
szakállamtitkárság forrásából az
Utánpótlás-nevelési Igazgatóságon
keresztül 2009-ben 20 millió forinttal
támogattuk a résztvételt és a hazai
rendezést, jövôre hasonló nagyság-
renddel kalkulálunk - tette hozzá
Lukács Zsuzsanna (kép 2.).

Jövôre a koordinátori szerepet
Lengyelország tölti be. 

A 2010-es program a www.nupi.hu -n
megtalálható

Vasvári Ferenc

V

Asztalitenisz: Két héraklészes érem Pozsonyból
2009. NOVEMBER 6-8-ÁN megrendezett 

Szlovák Nemzetközi Bajnokságon 
Lakatos Tamás (kép 2.) (KSI) és Szita

Márton (Komlói Bányász) révén voltak
vérmes reményeink az éremszerzésre. A
lehetôségek közül a páros és a csapat
versenyszámban sikerült végül realizálni

az éremmel kapcsolatos várakozásainkat.
Míg az elôbbi számban legyôztük a
franciákat, addig csapatban az ezüsttel
kellett megelégedniük játékosainknak.
Mindössze az egyes versenyszám miatt
lehet keserû a szánk íze, mert az elsô
kiemelt Lakatos Tamás, már a nyolc közé

jutásért búcsúzni kényszerült, és a negye-
dikként rangsorolt Szita Márton is
„elvérzett” a negyeddöntôbeli összecsa-
páson a második helyen záró lengyel
Dyjas-sal szemben.

MOATSZ – P. J. M.

A

Ökölvívás: Több elsôséget is hoztunk Boszniából
BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN megrendezett nemzetközi ökölvívó viadalon, 7 ország – zömmel a volt jugoszláv tagállamok – 35 
versenyzôje vett részt. Válogatottunkból, a jelenlegi és volt héraklészesek közül, Lakatos Krisztián (54 kg), Mihály János (57 kg), 
a korábbi junior világbajnok Bacskai Balázs (kép 3.) (69 kg) valamint a felnôtt Eb-bronzérmes Darmos József (91 kg) egyaránt 

aranyérmet kasszírozott be.
P. J. M.

A
Tenisz: Héraklészes tornagyôzelmek itthon és külföldön

A

Röplabda: Sport XXI. Markovics Endre-emléktorna mintegy 700 résztvevôvel
KTÓBER KÖZEPÉN rendezték Szegeden 
a hagyományos Sport XXI. Markovics  

Endre-emléktornát. A rangos után-
pótlásversenyen – mely a Sport XXI.
Program támogatásával került megrende-
zésre – 82 csapat közel 700 röplabdázója
vett részt. A hatalmas mezônyben
Békéscsaba 17, Kecskemét 13, Nyíregyháza 

7, míg a házigazda Szeged 10 csapattal
vett részt. A legnépesebb mezônyben a
kicsik derekasan helytálltak a két nap
alatt: fáradhatatlanul küzdöttek, örültek
minden pontnak, szurkoltak egymásnak és
olykor szomorkodtak is. A röplabdasport
ünnepén 6 pályán, több mint száz
mérkôzés után született meg a 

végeredmény: a döntôben újból a Vasas
diadalmaskodott, ezúttal a Békéscsabai
RSE ellen. A Nyírsuli maradt az élmezôny-
ben és felzárkózott hozzájuk a Koch
Röplabda Akadémia illetve Gödöllô
együttese.

Részletes eredménylista a
www.hunvolley.hu -n olvasható.

MRSZ

O

(1.) (2.) (3.) (4.)

INT HAZSIK ENDRE (kép 3.) elnök 
az eseményen köszöntôjében 
hangsúlyozta, az esztendôk 

óta, éves szinten közel 70 válogatott,
eredményes kerettag állandó, stabil
képet mutat a KSI, hazai utánpótlás-
nevelésben elfoglalt szerepét illetô-
en. Az ügyvezetô kiemelte az ifjúsági
olimpiára kvótát szerzô Földházit és
a judós Tóth Krisztiánt, az aranyak
tekintetében az öttusázó hölgy és
Joó Abigél mellett Fónagy Veronika
és Groholy Orsolya kajakosokat, 
3-3- érmükkel. 

Korosztályos európai, vagy
világversenyen 69 sportoló vett részt
a válogatott mezében eredménye-

sen, érmet közülük 37-en szereztek:
24 aranyat, 14 ezüstöt és 23 bronzot;
összesen 61-szer – az olimpia évében
53 érmet szállítottak – álltak dobo-
góra. Eb-rôl 23-an, vb-rôl 12-en, az
Olimpiai Reménységek Versenyérôl,
világkupákról és más világversenyek-
rôl 21-en hozhattak medáliát. A leg-
eredményesebb szakosztály 27 válo-
gatott versenyzôvel a kajak-kenu
volt, ôket a 12 cselgáncsozó követi. 

- A KSI évek óta tartó eredmé-
nyessége mutatja, hogy jó a koncep-
ciónk. Fantasztikusan teljesítettetek,
de lebegjen a cél jövôre is elôttetek,
mindig meg kell újulni. Kívánom,
hogy büszkén mondhassátok Szinga-

púr és London után, hogy ennek a
mûhelynek a gyermekei voltunk! 
- mondta Dr. Szabó Tamás.

A Magyar Honvédség Mûvelôdési
Házában megtartott, mintegy 100
fôs ünnepségen a díjátadók között
szerepelt még Dr. Hetényi Antal
(kép 4.) KSI-alelnök, judós szakvezetô,
Rátonyi Gábor, zuglói sportbizott-
sági elnök és Lukács Zsuzsanna, a
Sport Szakállamtitkárság fôosztály-
vezetôje; meghívottként részt vett a
klub korábbi két kajakosa, a pekingi
ezüstérmes Kozák Danuta és Szabó
Gabriella. 

A díjazottak teljes listája a
www.nupi.hu -n megtalálható

Vasvári Ferenc

Köszöntés a KSI-ben: 61 érem, 29 válogatott 2009-ben – Sáfrán,
Joó és Földházi az idei legjobb – folytatás

M
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NEMZETKÖZI TENISZ SZÖVETSÉG (ITF) 
égisze alatt megrendezett rangos, 
junior teniszviadalnak a budapesti 

Grand Slam Park adott otthont. A több
mint húsz ország teniszezôit felvonultató
tornán férfi egyes versenyszámban,

Filipenko Viktor (Honvéd Szondi SE) révén
hazai gyôzelem született.  

Másik kiválóságunk Babos Tímea (kép 4.)

Angliában, egy felnôtt tornán vitézkedett.
A tizenhat esztendôs, héraklészes játékos
egyesben a fináléig jutott, ahol horvát

ellenfelét felülmúlva az elsôséget is be-
zsebelte. Ezzel a soproni hölgy, a felnôtt
mezônyben – sorrendben a második –
tornagyôzelmét könyvelhette el.

P. J. M.

Fotó: Kalocsai Richard
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Z ÉV NOVEMBERÉBEN, a 23 évnél 
fiatalabb judokák a törökországi 
Antalya-ban megrendezett Európa-

bajnokságon adtak számot tudásukról.
A héraklészes csapat hagyománya-

inkhoz híven brillírozott, 5 éremmel zárta
a korosztályos viadalt. Már rutinosnak
számító, világversenyeken több dobogós
helyezéssel is büszkélkedô versenyzôk
léptek a török tatamira. A hölgyek 52 kg-
os súlycsoportjában Maros Barbara ismét
dobogóra állhatott. Az ifjú bajnok-
programos az U23-as mezônyben most,

elôször mutatkozott be, a KSI sportolója
kiváló teljesítménnyel a bronzéremig
menetelt. Egy kategóriával feljebb, az 57
kilósok között az újdonsült junior világ-
bajnok, Karakas Hedvig (MVSC) a 7.
helyen zárt. Klubtársa, Gáspár Eszter a 63
kg-os súlycsoportban egy elôkelô 3.
helyezést ért el. Végül Joó Abigél (KSI SE)
esélyt sem adva riválisainak, a 70 kilósok
között aranyérmes lett.

A fiúknál, a korábbi és jelenlegi
korosztályos világbajnokság érmese,
Gorjánácz Zsolt (UTE) a 66 kilogrammban

képviselte hazánkat. A héraklészes
sportoló végül a 7. helyet szerezte meg.
Ungvári Attila (kép 1.) (CVSE) tavaly
Zágrábban már pontszerzôként avan-
zsált, a 73 kilós sportoló ez évben a
döntôbe verekedte magát, végül második
helyen végzett. 

Krizsán Szabolcs (Honvéd-Kipszer) az
igen sûrû, 81 kilós mezônyben szerzett
ezüstérmet. A korábbi KSI-s dzsúdós
törökhonban ünnepelhette elsô Eb-
érmét.

E
Judo: 5 éremmel az Eb eredménytáblázatának ötödik helyén a magyarok

A
Karakas Hedvig az Év legjobb európai dzsúdósa 

CSILLAGPROGRAMOS Berki Krisztián (kép 4.) (UTE), az ez évi világkupa-sorozat utolsó, stuttgarti állomásán, a lólengés 
fináléjában a harmadik helyen végzett. Korábbi világkupa-eredményeivel együtt, így a négyszeres kontinenselsô sportoló, 
az összetett verseny élén zárt.A

Torna: Berki világkupa diadala

Z UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS az államtit-
kárság prioritásai közé tartozik, és 
úgy gondolom, hogy a Sport XXI. és

a Héraklész Program ráadásul kedvezô
anyagi feltételeket is biztosít a munká-
hoz. A rendszerváltás idején a kitûnô
sportiskolai rendszerünk összeomlott.
Kár volt érte. De most újra épül. Egyesü-
letekben, településeken is van törekvés,
és szépen alakul a közoktatási típusú

sportiskolák hálózata is. Utóbbinak lé-
nyege: az egyesület és az iskola közösen
gondoskodik a gyerekek magas szintû
sportolásáról. A szükséges anyagi háttér
is megvan hozzá, ami szintén nem
mellékes. Noha a sportiskolák számában
még nem értük el a korábbi szintet,
viszont a sportiskolai rendszerû képzés
szerte az országban mûködik. Hadd
térjek vissza ebben a kérdésben is a

szakemberek szerepére! Elképzelni sem
tudok olyan szakosztályt, ahol igényes
munka folyik, és súlyt fektetnek az
utánpótlásra, de az ott dolgozó szak-
emberek nem jutnak egyetértésre a
környezô iskolákkal a gyerekek érdeké-
ben. Anélkül, hogy klasszikus értelem-
ben vett sportiskoláról beszélnénk.”

Szekeres István

Z EURÓPAI JUDÓSZÖVETSÉG (EJU) 
sportbizottsága megválasztotta az Év 
legjobb európai dzsúdósait: a junior

nôknél Karakas Hedvig (kép 2.) érdemelte ki
a megtisztelô címet! A Miskolci VSC

judokája, a juniorok 57 kilogrammos
súlycsoportjában mind a világbajnoksá-
gon, mind az Európa-bajnokságon a
dobogó legtetejére állhatott fel. Kovács
Gábor tanítványa a felnôttek között is

kiválóan teljesített, hiszen a rotterdami 
vb-n és a tbiliszi kontinensbajnokságon
egyaránt bronzérmet szerzett. Sôt, világ-
kupa-viadalokon, Grand Slam- és Grand
Prix-versenyeken is érmes helyen zárt.

C
Csernoviczki és Mészáros Grand Prix-gyôztes

SERNOVICZKI ÉVA (kép 3.) (Ippon Judo 
Tatabánya) és Mészáros Anett 
(Honvéd-Kipszer) egyaránt gyôzni

tudott az Abu-Dhabiban megrendezett
pénzdíjas GP-n. A 48 kg-ban induló

tatabányai hölgy – aki az ez évi felnôtt
Európa-bajnokságon második helyen
végzett – szerencsés sorsolást követôen
két nyert meccsel a dobogó legfelsô
fokára állhatott. Mészáros Anett a 70

kilós súlycsoportban gyôzedelmeskedett -
a hollandiai vb ezüstérmese szintén két
nyertes csata után az aranyéremnek
örülhetett. 

Pucsok József Márton

A
Eszéki sikerek

HORVÁTORSZÁGI Eszéken megrende-
zett „A” kategóriás tornász világku-
pán igen nívós mezôny indult el. A

hölgyeknél a szerenkénti döntôk során
Gombás Laura (Postás SE) végzett a
legelôkelôbb helyen, ugrásban negyedik 

helyezett lett. Ugyanitt Böczögô Dorina a
Békéscsabai TC színeiben 7. helyezést ért
el. Böczögô korláton is érdekelt volt,
amelyen 5. lett. A férfiaknál Kállai Zoltán
(KSI SE) és Marján Péter (BHSE) szerepelt a
döntôben. Lovon Kállai Zoltán 5., míg 

Péter 7. lett, talajon, a 8. helyen végzett.
A második versenynapon újabb

szerenkénti döntôket vívtak. Böczögô
Dorina talajon 6. helyezést ért el, míg
Gombás Laura gerendán a 7. helyen zárt.

MTSZ–P. J. M.

A
Egyéniben és csapatban is érmes a KSI a Kanyó Éva Emlékversenyen

HAGYOMÁNYOKNAK megfelelôen, a 
KSI SE szervezésében a budapesti 
Tornacsarnok adott otthont a VII.

Kanyó Éva Emlékversenynek. A jó han-
gulatú, sok nézôt szórakoztató november
14-ei viadalon a magyar élmezônyön kívül
a portugál, az angol, a német, a dán és az

izlandi csapat is a szerekhez lépett. 
A nôk csapatversenyében a KSI „A” és

„B” csapatát megelôzve végül a
békéscsabaiak szerezték meg a gyôzelmet;
egyéniben a ferencvárosi Tóth Renáta
(felnôtt), a KSI-s Al-Salty Dália (junior) és a
békéscsabai Makra Noémi (serdülô)

állhatott a dobogó tetejére. Férfiaknál
Bercsényi (Gyôr), FTC-Ybl, KSI lett a
csapatsorrend; egyéniben Kállai Zoltán
(KSI, felnôtt), Vágner Levente (FTC-Ybl
Tervezô, junior) és Fehér Márk (Bercsényi
SE Gyôr, serdülô) bizonyult a legjobbnak.

V.F.

(1.) (3.) (4.)(2.)
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VÁNDORGYÛLÉSEN közel 200 fôs 
hallgatóság volt jelen, köztük az 
olimpiai iskolák vezetôi, az olimpiai

körök tagjai; 11 arany-, 3 ezüst- és 4
bronzérmes, valamint 4 nem érmes
olimpikon.  Huszonkettô olimpiai iskola
van Magyarországon, ami több mint
7200 gyermeket jelent, az olimpiai
körök száma pedig huszonöt. Országos
szinten jelentôs számok ezek, a vándor-
gyûlés jelenlévôi tudják az olimpiák
szellemét tolmácsolni a több ezer fiatal

felé. Központi témánk az ifjúsági
olimpia volt, elôadásaink javát a
szingapúri játékoknak szenteltük, egyik
elôadónk éppen Dr. Szabó Tamás volt,
akitôl közérthetô, átfogó képet kap-
hattunk a magyar utánpótlás-nevelés-
rôl, a Szingapúrba vezetô útról. Kiváló
helyszínnek bizonyult a sportos jelzôvel
illethetô XVI. kerület, melyben két
olimpiai iskola mellett a Varjú Vilmos
Baráti Kör is mûködik - összegzett
kérdésünkre Dr. Jakabházyné Mezô

Mária (kép 1.), az esemény fôszervezôje,
az akadémia fôtitkára. 

Vasvári Ferenc

A MOA 55. Olimpiai Vándorgyûlésén az ifjúsági olimpia került középpontba – folytatás

-A

MAGYAR Sporttudományi Társasági 
Sporttáplálkozási Szakbizottsága, a 
Magyar Edzôk Társasága, az Orszá-

gos Élelmezés- és Táplálkozástudományi
Intézet (OÉTI) közös szervezésében – az
ÖM Sport Szakállamtitkársága és a
Magyar Olimpiai Bizottság fôtámogatá-
sában – került megrendezésre novem-
ber 11-én, a „Sport és táplálkozás”
Sportélelmiszer – Sportétrend – Sport-
teljesítmény témájú országos szakmai-
továbbképzô konferencia, melyen a
Héraklész- és a Sport XXI. Program
szakemberei is részt vettek. 

Az esemény célja volt, hogy a sporttal
foglalkozó szakemberek betekintést
nyerjenek a sport és a táplálkozás
legfontosabb összefüggéseibe. A táplál-
kozástudomány bemutatott eredmé-
nyei és az elhangzott gyakorlati példák
útbaigazítást adtak a sportteljesítményt
negatívan befolyásoló táplálkozási
hibák elkerüléséhez.  „Kész csoda lenne,
ha a sportolók, sportszakemberek el
tudnának igazodni a havi átlagban
csaknem kétszáz, az OÉTI-hez bejelen-
tett étrend-kiegészítô rengetegében. A
hangzatos címkék mögött gyakran 

semmiféle pozitív hatás nem mutatható
ki, sôt örülhetünk, ha az ajánlott ké-
szítmény nem tartalmaz tiltott szert. Az
étrend-kiegészítôk hatóanyagai sokszor
tetten érhetôk az anyagcsere folyama-
tokban, azonban a sporttevékenységre
kifejtett jótékony hatásuk nem mindig
igazolható. Az elôadók, a téma elismert
szakemberei segítséget nyújtanak a
sportteljesítmény egyik meghatározó
tényezôjének, a helyes és célirányos
táplálkozásnak a megismerésében” -
fogalmaztak a meghívóban. 

NUPinfo

Konferencia: Sport és Táplálkozás

A

ÉCS, Szeged, Veszprém, Szombathely 
és Eger után Gödöllôn folytatódott 

az Önkormányzati Minisztérium Sport
Szakállamtitkársága és a Nemzeti
Sportszövetség (NSSZ) közös rendez-
vénysorozata, a Sportszakember To-
vábbképzési Konferencia. A november
18-ai eseményen a vendéglátó Gémesi
György (kép 2.) NSSZ-elnök mellett  Szántó
Éva fôtitkár, Simóka Beáta sport szak-
államtitkár és Szabó Tamás utánpótlás-
nevelési igazgató, MOB-alelnök is meg-
jelent. A témák között többek közt az
állami és uniós pályázatok, az elszá-
molások, a 74 szakszövetséget magában
foglaló NSSZ stratégiája szerepelt. 

Dr. Szabó Tamás ezúttal a sporttu-
domány elméletének és gyakorlatának

összefüggéseit a sporttudós és edzô
kapcsolatában, az alkalmazott kutatást,
illetve annak adaptálását elemezte.
Elôadásának példáit a KSI több évti-
zedes gyakorlatából merítette; kitért 
a sporttudomány egyetemi, doktori
iskolai, tudományos akadémiai elfoga-
dottságára; a tudományterületek komp-
lexitására: mint mondta, a humán
tudományokat mindig a társadalmi 
környezeti hatásokkal összefüggésben
kell vizsgálni.

Pignitzky Dorottya (kép 3.), a Sport XXI.
Program osztályvezetôje többek közt a
NUPI rendszerében történô állami sport-
célú támogatásokról beszélt, kitérve az
utánpótlás-nevelô programok korosztá-
lyok szerinti egymásra-épültségére. A

100 %-os állami forrásból történô
finanszírozási formák között szakmai
(módszertani anyagok, továbbképzés),
pénzügyi (közvetlen elô- és utófinanszí-
rozás) és természetbeni (sportszer,
ruházat) támogatások szerepelnek.

V.F. 

P

A szakállamtitkár a „Magyar Edzô”- ben az utánpótlásról is nyilatkozott – folytatás

Fotó: Gosztonyi BalázsFotó: Záhonyi Tamás IJF

„A

NSSZ-konferencia: A sportszakember-képzésnek Gödöllô is otthont adott 

(1.)

(3.)

(2.)

Fotó: Czetô Zsolt
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ÉTEZER-NYOLC SORÁN már beszá-
moltunk az egyesületi labdarúgás 

körzeti torna-rendszer sajátossága-
iról, a tornák mûködtetésérôl és a 2006.
évi fordulók óta beállt változásokról.
Emlékeztetôül csak annyit, hogy a
tornarendszerben az U7-U9-U11-es
korosztályba sorolt gyermekek vesznek
részt, a kiemelten támogatott egyesü-
letek – 2008 évben 224 db – és mintegy
630 megyei bajnokságban résztvevô,
illetôleg önálló utánpótlás-nevelô
egyesület révén.

A táblázatban jól érzékelhetôk a 2008-
ban és 2009. tavaszán beállt változások

Szembetûnô, hogy a 2008. ôszi
fordulóra betervezett körzet, csapat és
gyerekszám tényadata jelentôsen
elmaradt az elôirányzottól. Ennek oka
egyrészt, hogy szigorodtak a részvételi
feltételek;

- az MLSZ/MGYLSZ labdarúgás
utánpótlás versenyszabályzatában kö-
telezôvé tették a játékengedély meg-
létét, másrészt 2008. évben bevezetésre
került az UP bajnoki nyilvántartási
rendszer (MLSZ/MGYLSZ online adat-
bázis);

- az új online jegyzôkönyv vezetési
módszer szerint csak regisztrált gyer-
mekek, csapatok szerepelhettek a
mérkôzésekre vonatkozó jegyzôköny-
vekben; 

- fentiek sok egyesületnél anyagi
(regisztrációs díj, kötelezô biztosítás
díja), illetôleg technikai problémát
okoztak, így a tervezett 188 körzettel
szemben csak 160-ban folyhattak a
játékok. Szintén körzetszám csökkenés-
sel járt együtt, hogy egy körzetben a
résztvevô csapatszám minimálisan 4
lett – korábban a ritkábban lakott
körzeteknél megengedett volt a 3
csapatos részvétel a körzeti tornákon.

2009 tavaszán a tervhez képest
ténylegesen egy minimális csökkenés
mutatkozott úgy a körzetek számában,
mint a résztvevô csapatok és

gyermekek számában. Az egyesületek
elfogadták a versenykiírásban foglalt
feltételeket, melyben kiemelkedô
szerepe volt Kiss Baranyi Sándor (kép 1.)

MLSZ/MGYLSZ egyesületi labdarúgás
programvezetônek. Rendszeres kon-
zultációval és a helyi ellenôrzéseken
történt szakmai ráhatással nagymér-
tékben elôsegítette az egyesületek
beépülését a programba. Minden
megye dokumentálta a játékokat/ver-
senyeket egyrészt az online adatbázis
rendszerben, másrészt a koordinátori
értékelésben, valamint a tornákon
készült képekkel.

A szakmai szigorítások ellenére 2008.

ôszi fordulókhoz képest 2009. tavaszán
mintegy 33-mal nôtt a körzetek száma,
19-cel a résztvevô csapatok és mintegy
1400 fôvel a résztvevô gyermekek
száma. Ez nagymértékben köszönhetô
annak, hogy a NUSI-UPI kutatási és
informatikai munkatársa, Velenczei
Attila (kép 2.) által elkészített megyei
geomédia térképe-
ket belsô tovább-
képzés keretében
közreadtuk, illetve
értelmeztük.  

A térképek jól
érzékelték az egyes megyékben
résztvevô csapatok és a megyében
fellelhetô, a programba bevonható
települések eltérését, a körzetek
kialakításának földrajzi elrendezését. A
térképek segítettek abban, hogy a
kistérségek „szürke” – programba be
nem vont – területeit feltárjuk,
elinduljon egy tudatosabb szervezô-
munka a megyei koordinátorok
részérôl. (A késôbbiek folyamán a
térképeket és elemzéseket folyama-
tosan közreadjuk.)

Segítség volt még az egyesületi
program erôsítésében az a tényezô is,
hogy a körzeti toborzásvezetôk felada-
ta – az iskolai program különválásával –
a körzeti tornák ellenôrzésével, a
tehetséges gyermekek kiválasztásával

és foglalkoztatásával bôvült. 
Fentiek eredményeképpen az 1000

lakosra jutó, egyesületi programban
résztvevô gyermekek számának orszá-
gos mutatója a 2008. tavaszi 2,32-rôl
2009. tavaszán 2,61-re, 12,5 %-kal
növekedett. Átlagon felüli növekedés
volt tapasztalható Pest megyében,
143,6 % és Csongrád megyében 140 %.
Ezen mutatón belül kiemelkedôen
magas az 1000 lakosra jutó, résztvevô
utánpótláskorú gyermekek aránya a
következô megyékben: Nógrád megye
6,15; Zala megye 3,69; Vas megye 3,49;
Tolna megye 3,26; Békés megye 3,09.

A foglalkoztatottságból kifolyólag
sûrûn lakott területeken
fenti mutató értelemsze-
rûen nem éri el az orszá-
gos átlagot. Azonban ki
kell emelni a Pest megyei
változásokat. A Pest
megyei Labdarúgó Szö-
vetség fôtitkára és a
megyei koordinátorok
személyében beállott

változás, az új szakmai vezetés pozitív
hozzáállásából kifolyólag egy év alatt
nagymérvû körzet, csapat és gyer-
mekszám növekedés állt be. 

A számszerû mutatók alakulását az alábbi
táblázatban foglaltuk össze

Nôtt a támogatási elszámolási
fegyelem a résztvevô csapatoknál. A
megyei szövetségek a korábbi idô-
szakokhoz hasonlóan nagy erôfeszí-
téssel biztosították a pénzeszközök
eljuttatását a csapatokhoz, a támoga-
tások elszámolását a NUSI-UPI felé, aki
a körzeti szervezô edzôk által felvitt,
online jegyzôkönyvi adatok ellenôrzé-
sét (körzetek, csapatok részvételének
ellenôrzése) követôen gondoskodott a
támogatási összegek átadásáról a
megyei szövetségek felé.

Kiss Baranyi Sándor, 
MLSZ/MGYLSZ

Békefi Leóné és Pignitzky Dorottya, 
NUSI-UPI

K
Z IDEI KÉTNAPOS evezôs edzôi 

konferenciára Horányban került sor.

A nyitóelôadásban Pignitzky Dorottya

a hazai utánpótlás-nevelés rendszerét,

struktúráját, kiemelten az általa vezetett

Sport XXI. Programot, annak evezôs vonatko-

zásait ismertette; kitért a Sportiskolai- és a

Héraklész Programokra. A résztvevôk az

evezôs sportági mûhelyek országos elhelyez-

kedését szemléltetô geomédiás térképet

kaptak. - Az evezés 2009-ben került a Sport

XXI. Programba, 10 millió forintos állami

támogatással. Ebbôl nyolc és fél millió 18

egyesület között kerül szétosztásra, 150 és

750 ezer forint közötti összegekkel;

„pántlikázva” különbözô célfeladatokra,

például mini hajók beszerzésére, fiatal edzôk

beiskolázására, iskolai ergométeres verse-

nyek rendezésére, egyesületi utánpótlás-

nevelô munkára. A maradék másfél millió

szövetségi, központi feladatok ellátására

használódik, regionális és országos evezôs

illetve ergométeres versenyek rendezésére -

mondta a konferenciával kapcsolatos kérdé-

sünkre az osztályvezetô.

Dr. Szabó Tamás, utánpótlás-nevelési

igazgató „A Héraklész program fejlôdése,

lehetôségek, sportággal szembeni elvárások”

- címmel tartott prezentációjában elmondta:

„Egymásra épülô rendszerek kialakítása és

mûködtetése a cél. A 14-18 éves korúak

legjobbjainak el kell jutniuk arra a szintre,

ahonnan tovább lehet lépni a nemzetközi

szintek elérésére. A tehetségek kiválasztásá-

nak folyamatában igen fontos, hogy az egyes

szakszövetségek – melyek élvezik a NUPI

támogatását – idejében felismerjék a támo-

gatásra valóban érdemes, 14 év körüli fiatalo-

kat. Úgy látom, az evezôs szövetség jó úton

halad, hiszen már három fiatalja kijutott

Szingapúrba, ahova egyébként nehezebb a

kvóta megszerzése, mint a felnôttek csúcsta-

lálkozójára, a londoni olimpiára”. A MOB

alelnöke hozzátette, hogy Magyarország

maximum 146 kvótát szerezhetne a közel

3600 részvevôs ifjúsági olimpiára, s ebbôl

eddig mindössze 21-et lehetett begyûjteni. -

Londonnal kapcsolatosan még nagyobbak a

pillanatnyi feszültségek, hiszen a klubok

nagyságrendileg ezer sportolóval számolnak,

mint lehetséges olimpiai részvevôkkel. Ezzel

szemben a realitás az, hogy legfeljebb 250 fô

felkészítése indokolt, s ezekbôl 50-60, akik

pontszerzésre esélyesek. Az elmúlt esztendôk

eredményeit alapul véve az ifjúsági világ- és

Európa-bajnokságokon Magyarország évente

több mint 150 érmet szerzett, tehát az

utánpótlásunk jól teljesít. A rendszerbe

mintegy kétmilliárd forint kerül, a Nemzeti

Sporttanács november 12-ei értekezletét

követôen elmondhatom, hogy a magyar

sportban alaphelyzetként meglévô forráshi-

ány mellett legalább a korábban már erre a

területre odaígért pénzt nem viszik el az

utánpótlás-nevelésbôl - mondta Szabó Tamás.

Ficsor László, Héraklész sportági vezetô,

szövetségi kaptány a 2009-es szakmai munká-

ról számolt be, Molnár Dezsô, és Halmainé

Mészáros Éva héraklészes edzôk a Simon Béla

- Juhász Adrián férfi felnôtt kormányos

nélküli kettes, valamint Gyimes Krisztina nôi

ifjúsági egypárevezôs 2008-2009. évi felké-

szülésérôl beszélt. A továbbképzésen teríték-

re került még többek közt a Patrónus

Program, a nápolyi ifi edzôkonferencia, a vízi

közlekedés szabályai, az edzôk etikai kódexe,

az erôfejlesztés és az evezôs felkészítés

módszertana.

A fórumon az utánpótlás-nevelés terén az

esztendôben kiemelkedôen teljesítôket is

díjazták, az elismeréseket Székely István

(Gyôr), Mészáros Éva (Gyôr) és a Gyôri Vízügy

Spartacus képviselôje, Mészáros Éva vehette át.

JochaPress – Vasvári Ferenc
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DÁNIÁBAN ZAJLÓ korosztályos vívó

Európa-bajnokságon a férfi tôrcsapat

Gátai Róbert (MTK), Szabados Kristóf

(Csata DSE), Szerémi András (MTK), Steiner

Dániel (Csata DSE) összeállításban, a

harmadik helyen zárt.

A kardozók egyéni versenyében Szilágyi

Áron (Vasas SC) egészen a fináléig menetelt

és végül a kontinens legjobbja lett. Aranyér-

mes lett a magyar férfi párbajtôrcsapat, a

Györgyi Levente Tamás, Újvári Dániel, Böjte

Szabolcs (mindhárom BVSC), Sütô Dávid

(Diósgyôri VE) összetételû együttes a döntô-

be 45-34-re verte az izraelieket. Az összesen 2

arany- és 1 bronzéremmel a nemzetek pont-

versenyében az elôkelô második helyen

zártunk. Bôvebb információk az esemény 

honlapján www.ejc09.eu találhatók meg.

Jánosi Zsuzsa sportági vezetô így értékelte

az eseményt: „Szilágyi Áron (kép szöveg alatt)

aranyérmére lehet azt mondani, hogy papír-

forma, de mint a sportban járatosak, tudjuk,

hogy az alapvetô eredményeket megszerezni

a legnehezebb. Áron kimagaslott a mezôny-

bôl és a döntô asszó felétôl egy cseppnyi

kétséget sem hagyott a felôl, hogy a héraklé-

szes versenyzô jelenleg korosztályának

legjobb képviselôje. A férfi párbajtôr csapat a

tavalyi vb-bronz és az Eb-ezüst után, aranyér-

mével feltette az „í”-re a pontot. Ezek alap-

ján a férfi párbajtôr szakágban minden évben

újabb és újabb tehetséges fiatalok épülnek

be a csapatba, hiszen a tavalyhoz képest

Györgyi Levente kivételével teljesen kicseré-

lôdött a csapat. A férfi tôr csapat bronzérme

igazi meglepetés volt. A csapat legtehetsé-

gesebb és legeredményesebb tagja Gátai

Róbert (kép 1.) vezetésével – aki a múlt évi U23-

as Eb egyéni ezüstérmese volt – talán megtet-

ték az elsô lépést, hogy férfi tôrvívásunk meg-

kezdje a gödörbôl való kilábalást. Összessé-

gében elmondható, hogy a magyar csapat jól

teljesített a kontinensbajnokságon, még ren-

geteg feladat áll elôttünk, hogy Londonra

egy ütôképes csapatot tudjunk kiállítani. Ezt

tûzte ki célul a három szövetségi kapitány,

Kulcsár Gyôzô, Dr. Nébald György és Szekeres

Pál, és ehhez elengedhetetlenül szükséges az

a segítség, amit a NUSI Utánpótlás-nevelési

Igazgatóságától a felkészüléshez kapunk”.

P. J. M.

A
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