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A következô számának tartalmából:
Fôtitkári értekezlet Tatán Héraklész értekezlet és eredményességi táblázat TAO-hírek Bajnokok

vacsorája a KSI-ben úszás, torna és sakk-hírek.

A KSI SE TIZENKÉT SPORTÁGBAN VÁRJA A SPORTOLNI VÁGYÓKAT. Információk: http://www.nupi.hu/ksise.   
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A NUPinfo internetes változata megtalálható:  a www.nupi.hu honlapon!

A KADET-KOROSZTÁLYÚ vívók Németor-

szágban és Ausztriában léptek pástra. Az

ausztriai Moedling-ben rendezték a tôrözôk

körversenyét, melyen a 150 fôs mezônybôl

kiemelkedett a magyarok teljesítménye. Nôi

tôrben az UTE versenyzôje, Hajdu Melinda

szerezte meg az ezüstérmet, a Honvédban

készülô Oravecz Barbara a bronzérmet;

klubtársa, Kondricz Kata a 7. helyen zárt. Férfi

tôrben Németh András

aranyérmes lett, Dósa

Dániel (mindkettô Tö-

rekvés) bronzéremmel

térhetett haza, a szegedi

Bakó Tamás a 9. helyen

zárt. Bonn a férfi

párbajtôr kadet körver-

senynek adott otthont,

ahol 18 nemzet 185

indulója közül Hamar Balázs végzett az élen,

Chao Taeun Sándor 5. lett. A nôi párbajtôrözôk

szintén Németországban, Heidenheimben

gyûltek össze. A 15 nemzet 160 indulója közül

Bohus Réka a 2., Felker Adrienn az 5., Légrádi

Dóra pedig a 6. helyen végzett.

PAPÍRFORMA-GYÔZELMET aratott Babos

Tímea teniszezô Helsinkiben, egy 25.000

dolláros tornán. A 18 éves héraklészes magyar

játékos második kiemeltként indult a kemény-

pályás versenyen, ahol világranglista 200-on

belüli játékossal nem találkozott. Nagyon jól

fejezte be az évet a sportolónô, négy egyéni és

négy páros gyôzelmet aratott idén; elmond-

ható, hogy elôre lépett a 2010-es évhez képest

nem csak ranglista szempontjából, hanem

játékban is. A finn fôvárosban diadalmaskodó

Babos, öt helyet javítva, az egyéni legjobbjának

számító 150. a nôi teniszezôk legfrissebb

világranglistáján, melyet változatlanul a dán

Caroline Wozniacki vezet.

ÖTÖDIK ALKALOMMAL adták át a Junior

Prima Díjakat sport kategóriában. Idén is tíz

eredményes, 26 éven aluli fiatal versenyzô

részesült elismerésben, ôk kimagasló teljesítmé-

nyükért fejenként 7000 eurót kaptak. A

szakmai zsûri döntése alapján ezúttal Biczó

Bence úszó, Deák Nagy Marcell atléta, Gyenesei

Leila és Tóth Adrienn öttusázó, Hárai Balázs

vízilabdázó, a KSI-s Joó Abigél cselgáncsozó,

Korisánszky Dávid kenus, Mikes Anna

versenytáncos, Vadnai Benjamin vitorlázó és

Veres Richárd kick-boxos teljesítményét

méltatták a budapesti ünnepségen.

SZÁZHALOMBATTÁN 125 edzô részvételével

zajlott a hagyományos év végi kajak-kenu

szakmai konferencia, melynek témája ezúttal

kiemelten az utánpótlásképzés volt. A hazai

szövetség minden évben más helyszínen

rendezi meg az eseményt, hogy ezzel is

megerôsítse az adott településen a sportág

pozícióját. A szervezésben részt vett és a

rendezvény házigazdája a Dunafüredi Vizisport

Club volt, mely évek óta végez eredményes

utánpótlás-nevelô munkát.

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG mintegy

100 szakember részvételével, kétnapos szakmai

konferenciát szervezett a Dunaújvárosi

Fôiskolán az NSI Sport XXI. programjának

támogatásával.  A program az utánpótlás-

nevelést fókuszba állító esemény mellett az

atlétikai utánpótlás-képzéshez módszertani

anyagok gyártásához, kiadásához is hozzásegíti

a szövetséget, a szakmai kiadványok pedig az

utánpótlás-edzôk munkáját segítik elô. 

NOVEMBERBEN FOLYTATÓDTAK az ôszi

kézilabda utánpótlásedzôi továbbképzések. Az

NSI Sport XXI. programjának támogatásával

megrendezésre kerülô utánpótlás szakmai

napok soron következô állomása Vác (Kovács

László régióhoz tartozó Pest és Nógrád megye),

Békés (Sterbinszky Amália régióhoz tartozó

Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok

megye) és Gyôr (Tóth László régióhoz tartozó

Gyôr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom

megye) voltak.

TÖBB MINT 100 CSAPAT vett részt Szegeden,

a Sport XXI. Markovits-kupa röplabdatornán. A

szervezôk mini és gyermek-korosztályban írták

ki a viadalt, melyet szintén az NSI Sport XXI.

programja esztendôk óta támogat. A torna

gyôztesei Kaposvárról, Kecskemétrôl, Békéscsa-

báról, Nyíregyházáról és Egerbôl kerültek ki.

A MAGYAR SPORTMÚZEUMBAN december

20-ig látható az Ezüstgerely 2011 mûvészeti

pályázatra érkezett alkotásokat bemutató

kiállítás. Dr. Szabó Lajos, a múzeum igazgatója

köszöntôjében szólt arról, hogy minden

kategóriában ki tudták írni a pályázatot.

Molnár Zoltán, MOB-fôtitkár szerint a sport

szépségét és sokszínûségét bemutató kezdemé-

nyezés népszerûségét jelzi, hogy 347 alkotó

több mint 800 pályamûvét bírálták el a zsûrik. A

pályázat nagyszerûségét méltatva Riskó Géza, a

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelô

Alap (MTVA) sportfôszerkesztôje kiemelte,

hogy a fiataloknak kellenek a példaképek,

ezért nagy szükség van a neves sportolók és

sportesemények megörökítésére.

A Nemzeti Sport Intézet (korábban NUPI, majd NUSI-UPI) lapja; 
a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa; 

2011. novemberi, X. évfolyam 11., sorrendben 109. száma.

Z ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 

Karának Egészségfejlesztési és 

Sporttudományi Intézete és az ELTE

Sport Kft. az NSI közremûködésével szakmai

konferenciát szervezett „Oktatás a Sportban –

Sport az Oktatásban II.” címmel. Az eseményen

a testnevelés és az iskolai sport témakörén belül

a sport és az oktatásfejlesztés, továbbá a

sportiskolák kerültek középpontba. 

AZ NSI-bôl elôadást tartott Lehmann László

Sportiskolai programvezetô, moderátori tisztet 

látott el Velenczei Attila és Szabó Attila. A

megnyitót és a köszöntôt Bárdos György, az

ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi

Intézetének vezetôje és Perjés István

dékánhelyettes tartotta. Az elôadók közt Czene

Attila, a NEFMI sportért felelôs államtitkára,

Balogh Gábor miniszterelnöki tanácsadó,

Princzinger Péter, az Oktatási Hivatal elnöke,

Gloviczki Zoltán, a NEFMI közoktatásért felelôs

helyettes államtitkára, Rabi Ferencné, a Csanádi

iskola megbízott igazgatója, Brassói Sándor, a 

NEFMI Oktatási Államtitkárság közoktatás-

irányítási fôosztályvezetôje, Balogh László, a

Szegedi Tudományegyetem Testnevelési és

Sporttudományi Intézetének igazgatója,

Tihanyiné Hôs Ágnes az ELTE Tanító- és

Óvóképzô Karának dékánhelyettese, Csányi

Tamás, az ELTE TOK egyetemi adjunktusa,

Szlatényi György, a Magyar Diáksport

Szövetség fôtitkára, Rózsa József szolnoki,

Kovács Géza egri, Mester Ernô kiskunfélegyházi

és Radnóti Miklós bajai igazgató szerepelt. 

(folytatás a 3. oldalon)

A
Konferencia: Oktatás a sportban, sport az oktatásban II. – középpontban a sportiskolák
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Z ORSZÁGGYÛLÉS Sport és turizmusbi- 

zottságának novemberi ülésén a magyar 

utánpótlás-nevelés is napirendre került. 

A Magyar Sport Házában tartott megbeszélésen

az utánpótlás helyzetérôl, eredményeirôl, a

Nemzeti Sport Intézet (NSI) munkájáról Dr.

Szabó Tamás fôigazgató, a MOB alelnöke

tartott elôadással egybekötött tájékoztatást.

A Bánki Erik bizottsági elnök vezette

grémium értekezletén megjelent Czene Attila,

a Nemzeti Erôforrás Minisztérium (NEFMI)

sportért felelôs államtitkára és Balogh Gábor

miniszterelnöki tanácsadó is; az NSI részérôl a

különbözô programok, részlegek vezetôi. 

Szabó Tamás, felszólalását egy látványos

prezentációval kezdte. A fôigazgató ábrákkal

szemléltette az NSI által mûködtetett

utánpótlás-nevelési programok mûködését,

eredményeit. Az intézetvezetô kiemelte, a

jelenlegi tehetséggondozó programok 9-10

esztendôsek, új struktúra van kialakulóban,

ezzel párhuzamosan új források jelennek meg.

Bánki Erik elismerését fejezte ki Szabó Tamás

felé, az intézet mûködését és az utánpótlás-

nevelés terén elért eredményesség

tekintetében; sok sikert kívánt a folytatáshoz. 

(folytatás a 2. oldalon)

A

A TARTALOMBÓL: Regionális sportiskolai fórum Nyíregyházán Könyvbemutató: Hogyan válasszak sportágat?
TAO-hírek Konferencia az utánpótlássport.hu szervezésében MOB elnökségi ülés Sportágak: judo, öttusa,

asztalitenisz, súlyemelés, kézilabda, kerékpár, jégkorong, atlétika Hírek.  

KORMÁNY november közepén úgy döntött, hogy támogatja Gyôr városának a 2017-es Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál (EYOF) megrendezésére irányuló szándékát. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivôje az MTI-hez eljuttatott 

közleményében hangsúlyozta: a pályázat sikeressége amellett, hogy komoly gazdasági és sportdiplomáciai sikert jelentene

Magyarország számára, egy jelentôs sportlétesítmény-fejlesztési programot indítana el Gyôrött és környékén.

A kormánydöntést követôen néhány nappal az Európai Olimpia Bizottság (EOC) idei közgyûlése Szocsiban befogadta, kiválóra

értékelte és alkalmasnak találta a XIV. EYOF megrendezésére benyújtott magyar pályázatot. 
(folytatás a 3. oldalon)

A
EYOF: Kormánytámogatás és kiváló EOC értékelés a '17-es gyôri pályázatra

Sportbizottság elôtt az utánpótlás

Fotó: Szabó Tamás, archív

Fotó: archív

Fotó: musz.hu
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ACSURGÓI nemzetközi torna nagyszerûen 

szolgálta a 2012-es Eb-selejtezôre való 

felkészülést, hiszen 3 különbözô stílusban

kézilabdázó válogatottal mérhettük össze

erônket. A csurgóiak kiváló feltételeket

teremtettek az Olimpiai Reménységek Tornája

alkalmával november 3. és 5. között az

edzésekre és a mérkôzésekre egyaránt.

A román válogatott ellen lejátszott mérkôzés

hatalmas élmény volt a csapat számára, a gárda

szinte önkívületben játszott. Az eredmények

tükrében Montenegró válogatottja még nem

érte el a másik 3 csapat színvonalát, de náluk is

sok tehetséges játékost lehetett felfedezni. A 

szlovénok játékstílusa és képességei

megmutatták, hogy miért tartoznak minden

világversenyen az élmezônybe. A magyar

válogatott hatalmas szívvel játszott a 3 nap

során, de sajnos be kell látni, hogy a

sorozatterhelésre egyenlôre rosszul reagál a

csapat. Az elsô mérkôzés után folyamatosan

lassult-lanyhult a játékunk, a harmadik

mérkôzésre erejét vesztette a társaság nagy

része. Az egy hét alatt megtartott 7 edzés és 3

mérkôzés nagyszerûen formálta a közösséget,

és a hibák kijavítása után egy ütôképes, sikeres

válogatott képviselheti Magyarországot a 2012-

es EB-selejtezôn. 

Végeredmény: 1. Szlovénia, 2. Magyarország,

3. Románia, 4. Montenegró.  

Kolyokkezi.hu

AKSI Schwinn-Csepel SE kerékpárversenyzôje, 

Szalontay Sándor új magyar csúcsot futott 

a 200 méteres repülô idôfutamban a bécsi

Grand Prix Wienna elnevezésû versenyen. A

viadalon a vendéglátó osztrákok és a magyarok

mellett olasz, német, holland, szlovák, cseh,

svájci, dán, finn, lengyel és norvég kerekesek is

rajthoz álltak. A magyar színeket a KSI és a

BVSC versenyzôi képviselték.

Szalontay 200 méteres ideje 10.687

másodperc – 10.700-zal a régi rekordot is ô

tartotta, melyet az idei Vasló kupán futott –, a

magyar bajnok végül a 8. helyen zárt. Szalontay

ezer méteren is elindult, ott 1.06.245-ös idôvel

új egyéni rekordot állított fel, ideje bronzérmet

ért; sprinten 9., keirinben 12. helyet szerzett. 

Az olasz-rendszerû csapatversenyben a szintén 

KSI-s Tóth Barnával és a BVSC-s Juhász Balázzsal

kiegészülve ötödikek lettek.

V.F.

Kerékpár: Szalontay az új országos csúcs mellé egy bronzérmet is szerzett Bécsben

AZ U20-AS jégkorong-válogatottunk a 

szlovéniai Bledben a Négy Nemzet Tornáján 

vett részt november közepén. A magyar

fiatalok a vendéglátó szlovének mellett

Franciaország és Olaszország ellenében léptek

jégre; mérlegünk egy gyôzelem és két vereség.

Juniorválogatottunk a decemberi divízió II-es

világbajnokságra készül, Donyeckben a

házigazda Ukrajna mellett Litvánia, Hollandia,

Dél-Korea és Spanyolország lesz az ellenfél. Az

eseményre kiváló erôfelmérô volt a szlovéniai

kiruccanás: Bledben három nap alatt három

találkozót játszott az Eric Thurston vezette

csapat. A kanadai mentoredzô huszonkét

játékosnak szavazott bizalmat olyan együttesek

ellen, amelyek mindegyike a magyar

válogatottnál jobb csoportban szerepel majd a

decemberi vébéken.  

Eredmények: Magyarország–Franciaország 0-3;

Szlovénia–Magyarország 4-3; 

Magyarország–Olaszország 6-3.

Végeredmény: 1. Szlovénia (9 pont), 

2. Franciaország (5 pont), 3. Magyarország 

(5 pont), 4. Olaszország (1 pont).

Icehockey.hu – Jegkorong.blog.hu – Nupi.hu

Jégkorong: Harmadik hely az U20-asoknak Szlovéniából

Negyedik alkalommal rendezte meg az Alba 

Régia Atlétikai Klub Utánpótlás Atlétikai 

Központ az AKTIV versenysorozat döntôjét.

A két éve futó programban 8 székesfehérvári

általános iskola több mint 2000 tanulója vett

már részt, a városi döntôn 4 fiú és 4 lány alkotta

csapatok küzdöttek a „Fehérvár

„LegAKTIVabb” Iskolája” címért.

A 320 kisiskolás részvételével megrendezett

döntôt a Hétvezér Általános Iskola nyerte,

megtörve ezzel a második helyen végzô

Tóvárosi Általános Iskola veretlenségi

sorozatát. Szoros versenyben a Németh László

Általános Iskola szerezte meg a harmadik

helyet. A sikeres fehérvári versenysorozatot a

Nemzeti Sport Intézet Sport XXI. programja

jelentôsen támogatta.

Arakaktiv.hu – NUPInfo

Atlétika: Negyedszer is "AKTÍV" volt Fehérvár

www.nupi.hu2. oldal 7. oldalwww.nupi.hu

ZABÓ TAMÁS GeoMédia-térképekkel 

szemléltette a Héraklész program területi 

eloszlását, a sportágak által kijelölt

edzéscentrumokat, a Sport XXI. programban

támogatott egyesületek, valamint a közoktatási

és egyesületi típusú sportiskolák országos

elhelyezkedését.

A fôigazgató bemutatta a Sport XXI.

programban támogatott sportágak pénzügyi

felhasználását a 2004. és 2011. közötti

idôszakra vonatkozóan. A Héraklész

programmal kapcsolatban elemzést adott

sportági bontásban a pénzfelhasználás és az

eredményesség tekintetében.

Szabó Tamás, az új forrásról, a látvány

csapatsportok társaságiadó-kedvezménybôl

származó támogatásáról is beszélt az öt érintett

sportág igényeit jogcímenként elemezve.

„Úton London felé” címû fejezetében

diagramokkal szemléltette, hogy az eddig

megszerzett londoni olimpiai kvóták jelentôs

része olyan sportolókhoz köthetô, akik

jelenleg, vagy korábban a Héraklész program

támogatottjai voltak. Amíg Pekingben 38 %

héraklészes és 62 % nem héraklészes sportoló

volt az arány, addig London esetében már közel

70 % a héraklészesek részvétele. 

November végéig 11 héraklészes sportágban

szereztek kvalifikációt a magyar sportolók

(asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés,

ökölvívás, öttusa, sportlövészet, torna, úszás,

továbbá kajak-kenu és férfi vízilabda – bár

utóbbi kettôben még igen széles a londoni

keret, ezért a sportágakat az alábbi ábrák nem

tartalmazzák).

S
Sportbizottság elôtt az utánpótlás – folytatás

A BESZÁMOLÓT követôen a képviselôk több

témát felvetettek: többek közt az

edzôképzéssel, a játékos-menedzserekkel, a

sportiskolákkal, a mindennapos testneveléssel

kapcsolatosan. A jelenlévôk megfogalmazták:

cél az utánpótlásbázis szélesítése, ennek

legalkalmasabb terepe az iskola. A fôigazgató

az edzôk képzésével kapcsolatban

megjegyezte, szükségét látja egy akkreditált

képzési rendszer kidolgozásának. 

Az eseményen szót kért Gömöri Zsolt, a

Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is, aki az

NSI-vel való együttmûködést szorgalmazta.

Mint mondta, a korábbi tárgyalások alapján

úgy látja, az intézmény, meglátása szerint

nyitott a fogyatékkal élô parasportolók

támogatására, a meglévô módszertani

elemekre való csatlakozásra.

A bizottsági ülésen a hazai diáksport

helyzete is napirendre került.

Dr. Szabó Tamás fôigazgató elôadása

honlapunkról letölthetô: 

http://www.nupi.hu/nupi/kiemelt_temak.

Vasvári Ferenc

Fotók: Horváth Balázs Fotók: Dóczi László/icing

Kézilabda: Ezüstérmes a magyar fiú-válogatott az Olimpiai Reménységek Tornáján

Fotók: Kolyokkezi.hu



H A
Konferencia: Oktatás a sportban, sport az oktatásban II. – folytatás

FÓRUMON megvitatatásra került a 

sportiskolák új rendszere és továbbfejlesz-

tési lehetôségei, az alapfokú sportiskola

koncepciója, a sportiskolai kerettanterv speciali-

tásai, a testnevelô szakemberképzés a tanító és

a tanárképzô fôiskolákon, egyetemeken; a

közoktatás új jogi és tartalmi szabályozásának

kérdései, a mindennapos testnevelés, az új NAT

Testnevelési és sport mûveltségterületének

koncepciója, a diákolimpiai versenyrendszer,

továbbá a gyakorlatok modelljei.

Lehmann László programvezetô „A sportis-

kolák új rendszere” címû elôadásában bemu-

tatta a sportiskolai rendszer elemeit, a közneve-

lési és az egyesületi (nem-köznevelési) jellegû

sportiskolai típusok különbözô formációit,

továbbá tájékoztatást adott a sportiskolai

rendszert érintô akciókutatás menetérôl. Czene

Attila államtitkár a mindennapos testneveléssel

kapcsolatban szólalt fel. A sportvezetô elmond-

ta, hogy véleménye szerint a mindennapos

testnevelésnek nincs alternatívája az iskolák-

ban, számos helyen, ahol kísérleti jelleggel,

felmenô rendszerben már bevezették a heti öt

testnevelésórát, objektív módon bizonyítható a

mozgás preventív és számos pozitív hatása a

gyermekek pszichés és fizikai kondíciójára

egyaránt. Hozzátette, hogy minél több sportág-

ban próbáltuk ki magunkat, annál nagyobb az

esély arra, hogy valamelyik hozzánk nô, s egy

életen át elkísér, és megóv minket, azzal, hogy

átmozgat, levezeti a felhalmozott feszültséget,

javítja állóképességünket, vérkeringésünket,

erôsíti izom- és vázrendszerünket, hat a

mentális és szellemi képességeinkre, új baráti

közösségekbe vezet minket. Balogh Gábor a

sportiskolák rendszerének lehetséges fejlesztési

irányairól számolt be. A miniszterelnöki tanács-

adó szerint fontos a sportiskolák továbbfejlesz-

tése, a módszertani központok vizsgálata,

illetve a sportiskolák országos szintû lefedettsé-

gének kiépítése. Balogh Gábor kitért arra, hogy

a készülô sporttörvényben a sportiskolák egyes

típusainak a pontosabb maghatározására is sor

kerül. A jövôt illetô célkitûzésként megfogal-

mazta a 30 ezer forintos létszámalapú céltámo-

gatás 45 ezer forintra történô emelését is.

Princzinger Péter az alapfokú mûvészet-

oktatási intézmények (AMI) és a leendô alapfo-

kú sportiskolák (ASI) összehasonlítását végezte

el. Megállapította, hogy az ASI-k közoktatási

intézményként történô megalapítása szükség-

szerû az új köznevelési törvényben. Azt is

bemutatta, hogy az ASI-k megalapításához és

elindításához nem lenne szükség többlet

költségvetési forrásokra az oktatási tárca

számára. A Csanádi részérôl Rabi Ferencné pre-

zentálta a sportiskolai kerettanterv specifikáci-

óit, beszámolt a sportiskolai kerettantervet

alkalmazó iskolák eredményeirôl és dilemmáiról.

Balogh László a lakosság egészségi

állapotának bemutatása után a szegedi

testnevelôszakember-képzés modelljét szemlél-

tette. Tihanyiné Hôs Ágnes a tanítók testne-

velés-tanítására történô felkészítésérôl és a

testnevelés mûveltségterületi tanítóképzés jogi

és tartalmi kereteirôl tartott ismertetôt. Brassói

Sándor a mindennapos testnevelésrôl és a

sportiskolák tartalmi szabályozásáról tartott

elôadást, továbbá utalt az új közoktatási és

felsôoktatási törvényekre, illetve az új NAT-ra.

Gloviczki Zoltán államtitkár a mindennapos

testnevelés mellett a közoktatás és a felsôok-

tatás új jogi és tartalmi szabályozásáról és a

készülô Nemzeti alaptantervrôl tájékoztatta a

hallgatóságot. Csányi Tamás, NAT testnevelési

szakértô az új Nemzeti alaptanterv egyik

Testnevelési és sport mûveltségterületi koncep-

cióját ismertette. Szlatényi György a Magyar

Diáksport Szövetség szervezeti kereteit, a

diáksport aktuális problémáit és a diákolimpiai

versenyrendszert mutatta be. 

Rózsa József a Szolnoki Sportcentrum,

Kovács Géza, a SIOSZ megbízott elnöke az Egri

Városi Sportiskola, Mester Ernô iskolaigazgató

pedig a kiskunfélegyházi sportiskola példáját

szemléltette. Radnóti Miklós a sportszakkép-

zéssel kapcsolatos elképzeléseit ismertette.
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ALMOZTÁK AZ ÉRMEKET a magyar 

cselgáncsozók a tyumeni U23-as konti- 

nensviadalon. A pénteki versenynapon

Zámbori Bence (Honvéd-Kipex) Európa-bajnok

lett, a korábbi Héraklész-díjas Gorjánácz Zsolt

(UTE) pedig bronzérmet szerzett a 66 kilósok

küzdelmeiben. Másnap a KSI-s Tóth Krisztián

ért Európa tetejére 81 kilóban, továbbá a

miskolci Gáspár Eszter a 63 kg-osok közt lett

bronzérmes. A legutóbb összetettben is

Héraklész-díjas Joó Abigél (KSI SE) a zárónapon

aranyérmet szerzett a 78 kg-osok mezônyében.

J
Öttusa: Két arany- és két bronzérem a junior vébérôl

UNIOR öttusa válogatottunkat Argentínában, 

a korosztályos világbajnokságon Kovács 

Sarolta, Tóth Adrienn, a KSI-s Földházi Zsófia,

Demeter Bence, Demeter Gergely és Harangozó

Bence képviselte. A hölgyek között Kovács,

megvédve címét, ismét a világ legjobbja lett.

Buenos Aires-ben Tóth 9., Földházi 16. lett. A

magyar csapat bronzérmet szerzett. A férfiak

versenyében Demeter Bence 4., a csapat

hatodik lett. A Kovács Sarolta, Demeter Bence

kettôs megnyerte a vegyes váltók versenyét; a

Tóth, Földházi duó 3. lett a nôi váltók

küzdelmében.

„Van egy szûk élmezôny, de van egy

minôségi utánpótlás is, és ez nemcsak a junior

korosztályra vonatkozik, hanem az

ifjúságiaknál is így van. E tekintetben

viszonylag nyugodtak lehetünk. Ugyanakkor a

cél az, hogy különbözô ösztönzôkkel rávegyük 

a szakosztályokat, bôvítsék a létszámokat, hogy

ne csak minôség, mennyiség is legyen,

könnyebben tudjunk meríteni” – nyilatkozta az

MTI-nek Pálvölgyi Miklós kapitány.
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A
Asztalitenisz: Négy nyolcaddöntôs helyezés az ifjúsági világbajnokságon

BAHREINI Manamaban rendezték az ifjúsági 

asztaliteniszezôk idei világeseményét. Az 

egyes versenyszámokat tekintve a vára-

kozásnak megfelelôen Madarász Dóra volt a

legeredményesebb magyar versenyzô. A 9.

helyen kiemelt játékosunk egy tajvani és egy

egyiptomi fiatal legyôzésével jutott a legjobb

16 közé, rajta kívül még három európai 

sportolónak sikerült a nyolcaddöntôbe kerülés.

A nyolc közé jutásért ifjúsági Európa-bajnokunk

a címvédô kínai Zhu Yulingtól szenvedett

vereséget, aki végül ezüstérmesként zárta a 

tornát. A vegyes párosok küzdelmében két

nyolcaddöntôs helyezést könyvelhetett el a

magyar küldöttség. A Do Phuong Nam,

Nagyváradi Mercédesz és a tavalyi serdülô Eb 

vegyespáros-ezüstérmes Szita Márton, Ciobanu

Irina (magyar, román) kettôs végzett a 9-16.

helyen. Az idei kontinensbajnokságon 5. helyet

szerzô, és ezzel világbajnoki részvételt

kiharcoló fiúegyüttes – Do Phuong Nam,

Lakatos Tamás, Szita Márton – a 11. pozíciót

szerezte meg a csapatok versengésében.

Lajtai Kristóf

Héraklész sportági vezetô

Súlyemelés: Nagy Péter 8. a vébén
Z EXHÉRAKLÉSZES Nagy Péter 415 kilós 

összteljesítménnyel a 8. lett a férfiak plusz 

105 kg-os versenyében a franciaországi

olimpiai kvalifikációs súlyemelô-világbajnoksá-

gon. A szegedi versenyzô szakításban a 186

után a 192-vel, lökésben a 215-öt követôen

pedig a 223 kilóval is elbánt, s bár a befejezô 

harmadik fogások már nem sikerültek, így is

nagyszerûen helytállt, a fogásnemi vetélkedés-

ben az 5., illetve a 10. pozíciót kiérdemelve. 

A hölgyek 75 kilós mezônyében versenyzô

héraklészes, szombathelyi Bazsó Bianka, 

194 kg-os összetett teljesítményével a 23.

helyen zárt. Nem lett összetett eredménye a 

plusz 75 kg C csoportjában a szintén

héraklészes Magát Krisztinának, mivel

vádligörcs miatt képtelen volt érvényes

lökésgyakorlatra. A BKV Elôre 22 éves

sportolója dicséretesen kezdett: szakításban a

96 és a 100 után a 102 kg-os gyakorlata is

kitûnôre sikerült. 
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E
EYOF: Kormánytámogatás és kiváló EOC értékelés a '17-es gyôri pályázatra – folytatás

ZZEL a döntéssel Gyôr hivatalosan elnyerte a 

pályázó város jogállását, valamint jelentôs 

lépést tett a rendezési jog felé. Magyarország

soha nem látott közelségbe került ahhoz, hogy

olimpiai sporteseményt rendezhessen. A

rendezésrôl az EOC közgyûlése határoz a 2012.

december 6. és 9. közötti ülésén Izraelben. A

kétévenkénti eseményen közel 50 ország 4000,

14-17 éves versenyzôje vesz részt, 9 sportágban.

„Megközelítôleg tízmilliárdos kormányzati

garanciát kaptunk az infrastruktúra fejlesztésé-

re. Az eseményre ötven méteres fedett uszodát

építünk, mellé pedig egy mobil uszodát,

átépítjük a meglévô sportcsarnokainkat és a

Dózsa pályán több új csarnokot kell felépíte-

nünk. Az olimpiai falu kialakítását a jelenlegi

egyetemi kollégiumok felújítása révén és új

lakások felépítésével képzeljük el. A nyolcnapos 

rendezvényre több tízezer turistát is várunk, a

város gazdasága és idegenforgalma szem-

pontjából is meghatározó jelentôségû lenne az

esemény. Gyôr rendelkezik olyan potenciális

gazdasági erôvel, amely alkalmassá teszi a

2017-es EYOF megrendezésére” – mondta

Borkai Zsolt MOB-elnök, Gyôr polgármestere

sajtótájékoztatón, december legelején.

MTI – MOB – NUPinfo
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Judo: Remekül teljesítettek a magyar fiatalok az U23-as Eb-n

Fotó: IJU és EJU

T
Hajszálon múlt a junior vébén a KSI-s Tóth Krisztián érme

ÓTH KRISZTIÁN karnyújtásnyira volt második 

junior-világbajnoki érmétôl, a KSI  81 kilós, 

korábbi junior vébé-bronzérmes judokája

végül az ötödik helyen fejezte be a Dél-

Afrikában zajló korosztályos világversenyt. A

maroknyi magyar fiatal csapat tagjai közül egy

kivétellel mindenki nyert legalább egy meccset,

ami szép teljesítmény minden idôk legnagyobb 

(65 ország, 521 induló) junior-világbajnoki

mezônyében.

Judoinfo.hu – NUPinfo
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K BEMUTATTÁK a "Hogyan válasszak sportágat" 

címû könyv második kiadását. A 

sajtótájékoztatón részt vett többek közt

Czene Attila sportért felelôs államtitkár, Molnár

Zoltán MOB-fôtitkár, Dr. Szabó Tamás, NSI-

fôigazgató, MOB-alelnök és Kocsis András

Sándor, a Kossuth Kiadó Zrt. elnök-

vezérigazgatója.

Nagy János, olimpikon és Eb-ezüstérmes

birkózó, a könyv fôszerkesztôje elmondta, hogy

a második kiadás 18 sportággal többet 

tartalmaz, mint a tavaly áprilisban kiadott elsô

kötet, így az érdeklôdôk már 113 sportágról

tájékozódhatnak. A lexikon jellegû kiadványt a

Nemzeti Sport Intézet is támogatta, a szerzô

köszönetét fejezte ki ezért Szabó Tamásnak és

a szintén jelen lévô Lehmann László Sportiskolai

programvezetônek.

A sajtótájékoztatón Magyar Zoltán kétszeres

olimpiai bajnok tornász, Vass Dóra ritmikus

gimnasztikázó és Miklósvári Ambrus freeski-

versenyzô számolt be személyes indíttatásukról 

és tapasztalataikról.

A könyv színes felépítésû, képekkel

illusztrált, a sportág kiválasztásának személyes

szempontjait összefoglaló szakkönyv. A

sportágakat bemutató kiadvány történeti

visszatekintést is tartalmaz, részletezi az egyes

sportágak elônyeit, esetleges hátrányait, de

arról is tájékoztat, hogy milyen adottságok

szükségesek azok ûzéséhez, milyen képessé-

geket fejleszt. Bôvebb információk és meg-

rendelés: http://sportaglexikon.hu/
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Konferencia az utanpotlassport.hu szervezésében

Könyvbemutató: Hogyan válasszak sportágat?

AGYSZABÁSÚ szakmai konferenciát szervez 

2012. január 26-án, 9-tôl 18 óráig a TF 

aulájában a MediaBook Kiadó – az

utanpotlassport.hu kiadója – az utánpótlás-

nevelésrôl azzal a szándékkal, hogy a

témakörök legjelesebb hazai szakértôinek

bevonásával segítséget nyújtson a fiatal

sportolók felkészítésével foglalkozók számára.

A konferencián kerekasztal-beszélgetésre is sor

kerül. Az esemény támogatója a Nemzeti Sport

Intézet és a Decathlon. A konferencián elôadást

tart többek közt Dr. Szabó Tamás, az NSI

fôigazgatója, a MOB alelnöke is. Jelentkezési

feltételek és lehetôség (december 20-ig),

bôvebb információk, program: 

http://www.utanpotlassport.hu

Utanpotlassport.hu – NUPinfo

N
A MOB elnökségi ülésen döntöttek a téli ifi olimpia csapatösszetételérôl is

OVEMBER 7-ÉN ülést tartott a Magyar 

Olimpiai Bizottság elnöksége. A grémium 

többek közt az elsô ifjúsági téli olimpián

induló csapatról is döntést hozott.

Borkai Zsolt MOB-elnök tájékoztatást adott a

sporttörvény módosítását illetôen: a változások

megteremtik a magyar sportban az egycsator-

nás finanszírozást; jövôben a sportra szánt

állami támogatások döntôen a MOB-on keresz-

tül fognak eljutni az érintettekhez. Ennek

érdekében a magyar sport szervezeti, intézmé-

nyi struktúrája is jelentôsen átalakul. A MOB

elnöke elmondta, hogy az aktuális állás szerint

79 magyar sportoló utazhat a londoni olimpiá-

ra. Molnár Zoltán MOB-fôtitkár hozzátette,

hogy különösen örvendetes Berki Krisztián

londoni indulása, hiszen a kétszeres világbajnok

tornász éremesélyesként vesz részt az olimpián. 

Döntés született az I. téli ifjúsági olimpiai

csapatösszetételérôl. A 2012. január 13-án

kezdôdô innsbrucki olimpia mûsorán szereplô 6

sportág 15 szakágának 63 versenyszámában

összesen 1048 fiatal sportoló indulhat. Dr. Nagy

Zsigmond csapatvezetô tájékoztatása szerint 7

fiú, 3 lány képviseli a magyar színeket

Ausztriában: alpesi síben, sílövészetben,

sífutásban, rövidpályás gyorskorcsolyában,

síugrásban, hódeszkában és jégkorongban. 

Mob.hu – NUPinfo

A
TAO: Az Európai Bizottság elfogadta és méltatta a látvány-

csapatsportágakat támogató magyar társasági adókedvezményeket
Z EURÓPAI BIZOTTSÁG (EB) jóváhagyta a 

látvány-csapatsportágak támogatását 

ösztönzô, Magyarország által beterjesz-

tett társasági adókedvezményeket. Az EB 

jelezte: a magyarok által kidolgozott új

finanszírozási eljárás közérdekû célt szolgál és

az unió számára teljes mértékben elfogadható.

A Bizottság közleménye leszögezi: 

Magyarország erôs monitoring és ellenôrzô

mechanizmust állított fel a rendszer megfelelô

mûködésének biztosításához, és errôl évente

jelentést nyújt be az Európai Bizottságnak.

NEFMI – Sportolonemzet.hu

Sportiskolák: Regionális sportfórum és sportversenyek Nyíregyházán

E
TAO: Újabb elôadásokon az NSI fôigazgató-helyettese

GERBEN és Békéscsabán is elôadásokat tartott 

a társaságiadó sportra vonatkozó támogatási 

lehetôségeit illetôen Lukács Zsuzsanna, a

Nemzeti Sport Intézet fôigazgató-helyettese. 

Egerben, a Testnevelési és Sporttudományi

Szakmai Kollégium ülésén került napirendre a

TAO fôiskolai és egyetemi sportegyesületekkel

való kapcsolata. Békéscsabán a helyi sportszerve-

zetek és a helyi vállalkozók részére tartott

elôadást Lukács Zsuzsanna a TAO nyújtotta

lehetôségekrôl és az eddigi tapasztalatokról.
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ÉTNAPOS regionális sporttalálkozót és 

sportszakmai fórumot tartott az ország 

keleti régiójában található, közoktatási és

egyesületi típusú sportiskolák részére a nyíregy-

házi Arany János Gimnázium és Általános

Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti

Otthona. A rendezvényt a NEFMI Sportért F. Á.

háttérintézménye, az NSI is támogatta. 

A fórumot Lipták Lajos, Nyíregyháza

önkormányzatának Oktatási, Kulturális és

Sportbizottságának vezetôje nyitotta meg. Kiss

Lászlóné igazgatóhelyettes a vendéglátó isko-

lát, Dallos Sándorné testnevelô, munkaközös-

ség-vezetô az intézményben található közokta-

tási típusú sportiskola mûködését mutatta be.

Lehmann László, az NSI Sportiskolai program-

vezetôje „A sportiskolák új rendszere” címmel

bemutatta a rendszer elemeit, a köznevelési és

az egyesületi jellegû sportiskolai típusok

különbözô formációit, tájékoztatást adott a

sportiskolai rendszert érintô akciókutatás

menetérôl. A programvezetô, mint mondta, a

Sportiskolai programban mintegy 80 iskola és –

az egyesületi típusú sportiskolákban sportolók-

kal együtt – közel 20 ezer gyermek vesz részt.

Farkas Tibor, a MOB szakmai fômunkatársa az

akadémiai utánpótlás-nevelés rendszerét, a

képzéssel összefüggô feladatokat ismertette. A

12-19 éves fiataloknak lehetôséget adó

akadémiákkal kapcsolatos feladatok között

kiemelte a jogi környezet kialakítását, a

fogalmi rendszer definiálását, az akkreditáció

és a monitoringozás követelményrendszerének

meghatározását. Dr. Soós Csaba, a TF egyetemi

docense a tehetséggondozásról, a 6-10

esztendôs gyermekek felkészítésérôl beszélt.

Kovács Géza, a SIOSZ elnöke, az Egri VSI

igazgatója, az 1997 óta mûködô SIOSZ mûkö-

dését, feladatait, eredményeit ismertette; kie-

melte a 2007-ben elfogadott sportiskolai keret-

tanterv jelentôségét. Románné Balogh Gizella,

a vendéglátó iskola igazgatója köszönetet

mondott az elôadóknak és a résztvevôknek.

A Sportiskolák Napja alkalmával, az ország

keleti régiójának sportiskolásai labdarúgásban,

kézilabdában, röplabdában és úszásban verse-

nyeztek. A fiatalok Debrecenbôl, Egerbôl,

Gyöngyösrôl, Szolnokról és Gyuláról érkeztek. A

labdarúgást a nyíregyházi Nyírsuli, a kézilabdát

a Debreceni Sportcentrum és Sz. Kht.

Sportiskola, a röplabdát a vendéglátók csapata

nyerte; úszásban összesen 24 versenyszámban

hirdettek gyôztest.

Vasvári Ferenc

Z ISKOLÁT 1976-ban alapították, 1989-ben 

4 osztályos (számítástechnikai és nyelvi 

irányultsággal), majd 1991-ben 8 osztályos

gimnáziumot indítottunk; 2008-ban egy, majd

2011-ben újabb két tagiskolával bôvültünk. A

tanulók és tanári kar együttes létszáma

megközelíti az 1800-at: az általános iskola 675,

a gimnázium 316, a tagiskolák 620 fôt regiszt-

rálnak, a tanárok száma a székhelyintézmény-

ben 86 fô. A beiskolázás tekintetében három

osztályt indítunk évfolyamonként; a sport

mellett a mûvészetek és a matematika, 5.

évfolyamtól a számítástechnika, 9. évfolyamtól

az idegen nyelv kap kiemelt szerepet. A

pedagógiai tevékenység az általános iskolában

a közoktatási típusú sportiskolai, úszó –

testnevelés és úszás emelt óraszámban – és

kézmûves osztályokban valósul meg. 

A 2007-ben beindított közoktatási típusú

sportiskolai osztályokban fô cél az utánpótlás-

nevelés. Az intézmény megfelelt a kritériumok-

nak a létesítmények, személyi feltételek és 

a párhuzamos osztályok számát illetôen

egyaránt; az iskolavezetés biztosítja az

átjárhatóságot. A gyermekközpontú iskolában

a pedagógusok minden életkorban odafigyel-

nek a gyerekekre, egyéni bánásmódot alkal-

maznak. A tanulók szeretik az úszást, több

sportágból és széles rendezvénykínálatból, a

versenyeztetés mellett a korrepetálási és

szakköri lehetôségek közül is választhatnak. Az

iskolára – mely továbbtanulási lehetôséget is

biztosít – alapítástól kezdve a kiemelkedô

versenysport jellemzô. Az „Arany” a város

egyetlen tanuszodával rendelkezô iskolája.

Létesítményeink közé még két tornaterem,

kondicionáló terem és sportpályák tartoznak.

Az uszoda egyben a városi igényeknek is próbál

megfelelni a látogatók tekintetében.

A kiemelt sportágak közt – az úszás mellett –

a fiú kézilabda, leány röplabda, atlétika, és a

labdarúgás adja az alternatívát; ezekben a

sportágakban rendezvényeket is szervezünk. 

Kapcsolatainkat a Comenius programon belül,

továbbá német és romániai iskolákkal ápoljuk;

terveink között szerepel, hogy a sportot is

beépítsük a külföldi kapcsolatainkba. Szorosan

együttmûködünk a Nyírsulival (mely szintén

tagja a Sportiskolai programnak),  a Megyei és

Városi Diáksport-egyesülettel; a megyei úszó-

szövetségben kollégáink is aktívan közre-

mûködnek. 

Kiemelkedô eredményeket elért sportolóink

voltak többek közt Kökény Roland kajakos,

Molnár Tamás atléta, Németh László súlyemelô,

Huszti Katalin sportlövô, Szabó Tünde, Csabai

Judit, Kovács Rita, Pécsi Anett és Vasvári Zoltán

úszó, Kovács Rita hosszútávúszó, Rudolf

Gergely labdarúgó és Fucsovics Márton

teniszezô.

A SIOSZ tavaszi, egri gáláján, a közoktatási

középiskolák kategóriájában harmadik helye-

zést szereztünk. 

A jövô tervei közt az eredmények

megôrzése, javítása mellett a sportiskolai

osztályok 12. évfolyamig történô stabil

mûködtetése  szerepel – ennek záloga az

elkötelezett testnevelôk és iskolavezetés. 

Kiss Lászlóné igazgatóhelyettes

A
Iskolatükör: Bemutatkozik a nyíregyházi Arany János Gimnázium

és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona
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