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A központi fejkvóta havi négy–nyolcezer forint. 
A program finanszírozásához a szülõk is hozzájárulnak azzal,
hogy a sportáganként és szintenként meghatározott normatíva
tíz százalékát befizetik a gyermeküket foglalkoztató iskolának
vagy egyesületnek. Az utánpótlás-nevelési program 2004-ben
csaknem 78 ezer gyermek és fiatal sportolásáról gondoskodik.

Az egységes utánpótlás-fejlesztési program
sportáganként három szintre oszlik. Az alapfok döntõen 
az iskolai színtéren valósul meg. A kisiskolások korcsoportjában
az elsõdleges cél, hogy minél több hat–tízéves gyermek
sportoljon. Egy új, átfogó teljesítménymérési rendszer
segítségével választják ki a legjobbakat, és képzik tovább õket
folyamatosan. Középfokon, a tíz–tizennégy éves korosztályban
a minõségi képzésen van a hangsúly, amely döntõen egyesületi

színtéren valósul meg. Felsõ szinten, tizennégy–tizenöt
éves kortól tizennyolc éves korig, a labdarúgás

kivételével a már korábban beindított
Héraklész program biztosítja a legtehet-

ségesebb sportolók folyamatos képzését. 
A labdarúgás esetében a felsõ szintû
képzés színtere a szakiskolai rendszer
lehet, amelynek elõkészítése folyamatban
van.

A Sport XXI program irányítása,
szervezése, pénzügyi feltételeinek biz-

tosítása, lebonyolításának ellenõrzése 
a GYISM háttérintézményeként mûködõ

Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI)

feladata. A megállapodást aláíró sportszövetségek 
a program szakmai tartalmáért, a versenyrendszerek

kialakításáért, a programban résztvevõ iskolák és egyesületek
kiválasztásáért felelnek. Az utánpótlás-nevelési program 
2004-ben hét sportágat foglal magában, így a közeljövõben
hasonló tartalmú megállapodás jön létre a Magyar Kajak-Kenu, 
a Magyar Tenisz és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel,
valamint a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével.

GYISM – NUPinfo
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Sport XXI egységes utánpótlás-nevelési programról
írt alá megállapodást Gyurcsány Ferenc gyermek-,
ifjúsági és sportminiszter a Magyar Atlétikai

Szövetség elnökével, Rábold Gusztávval, a Magyar Vízilabda
Szövetség elnökével, dr. Martin Györggyel valamint a Magyar
Kézilabda Szövetség elnökével, Kiss Istvánnal.                          

A mai fiatalok jelentõs hányada sportol szervezett
formában, a legtöbben (negyvenhárom százalék) iskolai
sportegyesületben. A Sport XXI, a megújult, egységes
utánpótlás-nevelési program a jövõ élsportolóit a lehetõ
legszélesebb körbõl, a sportoló gyerekek összességébõl
igyekszik kiválasztani. Olyan rendszert építünk, amely minden
gyermeknek és fiatalnak egyenlõ esélyeket nyújt: a tehetséges
fiatalokat eljuttatja a versenysportig és az élsportig, ugyanakkor
a versenysportból kiesetteket más rendszerben
mûködtetett, állandó sportolási lehetõségek felé
irányítja.                     

Az új, egységes utánpótlás-nevelési
program egységes elvek alapján, átlátható
módon, normatív finanszírozási rendszerben
mûködik. A források a felesleges
adminisztráció kikerülése érdekében
közvetlenül a gyermekekkel foglalkozó
szervezetekhez jutnak el. A program
megvalósításában a szövetségek javaslatai
alapján 1862 iskola és 320 egyesület vesz
részt, a kijelölt intézmények több mint
kilencven százaléka vidéken mûködik.

A Sport XXI állami támogatása idén 734,5 millió
forint, amely a többi között magában foglalja a képzés és
versenyeztetés normatív támogatását, a tanárok és edzõk
tiszteletdíját, a létesítményhasználat és eszközbeszerzés
támogatását, a számítógépes regisztráció költségeit, valamint az
egyéb szakmai programok költségeit (szakemberképzés, nyári

táborok, edzõtáborok).

Mesterházy Attila, a GYISM politikai államtitkára  válaszol a                              kérdésére

„Hogyan változhat meg az utánpótlás-nevelés helyzete Magyarország európai uniós csatlakozása után?”

A Nemzeti Fejlesztési Terven keresztül az iskolai sportlétesítmények fejlesztésére a 2004–2006-os idõszakban uniós támogatások szerezhetõk. Ezen
túl nagyon fontosnak tartom a sportszektorban dolgozók továbbképzését, legyen szó akár egy testnevelõ tanárról, egy edzõrõl, vagy akár a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium politikai államtitkáráról. Bizony, nemrég jómagam is beiratkoztam a Semmelweis Egyetem TSK Doktori
Iskolájába sportmenedzser szakirányon… Egy biztos, függetlenül az Európai Uniótól, az állam hosszú távon is szerepet vállal az utánpótlás-nevelés
támogatásában.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
EYES 2004 Nyitókonferencia Héraklész-értekezlet – államtitkári látogatással A ceglédi kistérségi

sportaudit-felmérés eredményei Torna Európa-bajnokság Vívó junior világbajnokság Öttusa
ifjúsági Európa-bajnokság Kézilabda és kosárlabda kvalifikációs tornák Kerékpáros KSI kupa 
Birkózó Dabas kupa Labdarúgó edzôképzô konferencia Dortmundi atlétikai verseny

Indul a Sport XXI program - 734,5 millió forint utánpótlás-
nevelésre, csaknem 78 ezer gyermek sportolására 
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Nem jelentett meglepetést, hogy a magyar úszás két zászlóshajója remekelt az Eb-válogatón. Arra azonban kevesen
fogadtak volna, hogy Cseh László (kép 1.) Darnyi Tamás tizenhárom éves, 200 méter pillangón beállított országos rekordját adja át 
a múltnak. 400 vegyesen Csehhez hasonlóan Risztov Éva is könnyedén úszta meg a kiküldetési szintet, Jakabos Zsuzsanna Risztov mögött
másodikként csapott célba. A két spartacusos zseni mellett a mindössze tizenöt esztendõs pécsi sportoló is biztos résztvevõje a madridi
kontinensviadalnak. A folytatás is remek eredményeket hozott. A Spartacus fiatal úszója, Szepesi Nikolett Egerszegi Krisztina 50 méter
háton elért, tizenhat éve fennálló országos csúcsát adta át a múltnak. Most már az új, 29.33 másodperces idõeredmény
is bekerült a statisztikákba.

Még tizenöt éves sincs, de már jegyzik a mellúszók között! A Jövõ SC ifjú úszóreménysége, Gyurta Dániel (kép 2.) 

két számban is gyõzött a bécsi Austria-Meeting elnevezésû nemzetközi viadalon. A héraklészes versenyzõ 100 és 200 méteres távokon
is elsõként csapott a célba.

Az utánpótlás korosztályú öttusázók országos bajnokságán, egyben Villányi Zsigmond emlékversenyén két bajnoki
címet is szereztek a KSI SE sportolói. Egyéniben Kasza Róbert és a Kasza (kép 3.) – Mezei – Németh (kép 3.) – Marton összeállítású csapat
is a dobogó legtetejére állhatott fel. A lányoknál az Andrejkovics (kép 4.) – Nagy – Kovács – Bartalis négyes az Alba Volán mögött,
megelõzve a BHSE csapatát, ezüstérmet szerzett.

Április elsõ hétvégéjén a Tornacsarnok adott otthont az idei Torna Kadett Csapat-bajnokságnak, egyben Budapest
és Vidék Bajnokságnak. A fõvárosi csapatok versengésében a KSI SE tornászai (kép 5.) végeztek az élen. A Déri Péter – Lengyel Zsolt –

Szabó Balázs – Tálas Bence – Vígh Péter összeállítású csapat tagjai aranyérmet vehettek át.
A romániai Ploiestiben megrendezett nemzetközi tornaversenyen a mieink is elindultak. Hetrovics Marcell (FTC) egyéni

összetettben a hetedik helyen zárt. Legjobb szerén, korláton bronzérmet szerzett. A lányoknál Gál Kitti (Delfin Sportiskola)

összetettben az ötödik helyen végzett. Az ifjú héraklészes elsõsorban talajon és gerendán remekelt.
A szegedi légfegyveres országos bajnokság légpisztoly versenyszámában jól szerepeltek a KSI SE lövõi. A lányoknál

Erdõs Dorottya (kép 6.) egyéniben és csapatban (Erdõs, Morvai, Kiss) is ezüstérmet nyert. A Gyõrik – Gyimesi – Koronka alkotta fiú trió 
a BHSE csapata mögött szintén második helyezett lett.

Pécs városában mérték össze erejüket az ország legjobb serdülõ és ifi öklözõi. A diákolimpián a teljes héraklészes keret
képviseltette magát. A serdülõk versenyében százkilenc, az ifiknél kilencvennégy sportoló állt a szorítóba. A serdülõ korcsoport
csapatversenye gyõztesének címét a Debreceni Pikoló hódította el. Az idõsebbeknél, valamint az összesített pontversenyben 
a KSI SE (kép 7.) végzett az élen.

Az idei, sorrendben harminchatodik Savaria-kupán az Eb részvétel reményében a hazai súlyemelõ elit zöme a tárcsák közé
lépett. A héraklészes Cser Norbert (Kisbér Vállalkozók SE) sem bízta a véletlenre, jobbkor nem is idõzíthette volna az új korosztályos
csúcs beállítását. A még junior emelõ így végül a Sinclair-ponttáblázat alapján Kovács Zoltán (BKV Elõre) mögött, megelõzve Feri Attilát

(NYVSC) az összetett második helyen zárt.
Nemzetközi versenyeken álltak rajthoz a KSI SE kerekesei. A bécsi Ferry Dusika stadionban április elsején 

Barkóczi Péter 29.11 másodperces idõeredménnyel állította be a repülõ 500 méteres idõfutamban az országos csúcsot, megdöntve az
egykor szintén KSI-s Hegyes János 1994-óta fennálló 29.30 másodperces eredményét. A hónap végén megrendezett szlovákiai
országúti viadalon, a KSI kupán is remekül tekerõ Cziráki István (kép 8.) gyõzött, mintegy két perces „elmenéssel”. Az ausztriai
Ebreichsdorfban 42 km-es, 30 körös kritériumversenyen állt rajthoz serdülõ csapatunk. A 37 km/órás átlagsebességû versenyen
Schipp Olivér a harmadik helyet, Totisz Dániel a negyedik helyet szerezte meg.

Április 27-én a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Edzõk Társasága szervezésében országos konferenciát
rendeztek a TF Aulájában. „A magyar sport az EU-csatlakozás és az olimpia elõtt” témában dr. Schmitt Pál, Mesterházy Attila, dr. Baráth Etele,

dr. Nyerges Mihály, Bicskei Bertalan, dr. Aján Tamás és Mocsai Lajos tartottak elõadást (kép 9.).

A következô számának tartalmából:
A ceglédi kistérségi sportaudit felmérés eredményei - 2.rész Sportági beszámolók: Madridi „vizes” Eb. Junior öttusa Eb. és ifi Európa-kupa

Junior ökölvívó torna Röplabda junior ob. Az EU-ba tekertek a KSI kerekesei.

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.(8.) 

(9.) 

A
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A Sport Általi Nevelés Európai Éve 2004 – Nyitókonferencia Sportági beszámolók
Labdarúgás: Beszámoló a nemzetközi utánpótlás labdarúgó konferenciáról
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A Sport Általi Nevelés Európai Évének (EYES 2004)

nyilvánította az Európai Parlament és az Európa Tanács 2004-
et. Az Európai Unióhoz most csatlakozó államok – így
Magyarország is – az EYES-hez kapcsolódó programokon,
illetve uniós pályázaton elsõ ízben vehetnek részt. 
A programsorozat nyitókonferenciáját a budapesti Corinthia
Thermal Hotel Aquincumban rendezték meg április 7-én.

A konferenciát a sportkormányzat részérõl 
a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium politikai államtitkára
nyitotta meg. Mesterházy Attila (kép 1.) beszédében elmondta: 
„az EU és a sport összefüggésében a sport nem közösségi politikája 

az uniónak, kevesebb forrást lehet mozgósítani, a tagállamok önálló

szabályozása érvényesül, ezért tartom kiváló kezdeményezésnek az EYES

2004-et, továbbá így jobban lehet közösségi szinten is tudatosítani 

a sportot. Az Európai Unió intézményeinek kezdeményezésére az új

Alapokmányba bekerült egy cikkely a sportról, ami nagyon fontos lépés

volt.” Az államtitkár a sportra vonatkozó állami
szerepvállalásból kiemelte: „a magyar sport általában

forráshiányos, pazarlásmentes hatékonyságra kell

törekedni, 2005-tõl átláthatóbb, egycsatornás

finanszírozást szeretnénk bevezetni. Az állam nem

vonulhat ki teljesen a sport finanszírozásából, mert azt

nem lehet teljesen piaci alapokra helyezni, csak bizonyos

szegmenseit. A sportszektor a modern gazdaság

húzóágazata lehet, ezt mint új irányt kellene megjelölnünk.”

Kiemelte továbbá a mindennapos testnevelés
szükségességét, a hazai létesítményhelyzet javításának, 
a készülõ Nemzeti Sportstratégia elkészítésének és a dopping
elleni közösségi irányelvek követésének fontosságát, valamint 
az új jogi környezet, az EU-konform sporttörvény jelentõségét.
Végezetül a sportból vett hasonlattal élve összefogást szorgal-
mazott az „egy hajóban evezünk” mondással, hiszen mint említette:
„az azonos húzásirány mellett elengedhetetlen az azonos ütem is.”

A 2004-es athéni olimpiai játékok szervezõ
bizottságának oktatási és képzési vezetõjétõl az „Athén 2004

Olimpiai Nevelési Program”- ról megtudtuk, hogy projektjük 
a többi között a fogyatékkal élõk sportjára és a környezetvé-
delemre is kiterjed. Costas Politis (kép 2.) hozzátette: a projektben
egymillió diák és hallgató vesz részt, emellett nyolcezer állami
iskolával, ezerötszáz magániskolával, kétezer külföldi iskolával,
valamint ötszáz ciprusi iskolával tartják a kapcsolatot.

Következõ elõadóként a Müncheni Egyetem
Sporttudományi Kara Sportmédia és Kommunikáció
Tanszékének professzora a média és a gyermeksport 

kapcsolatának aktualitásait, a média és az oktatás ügyének
alakulását elemezte. Josef Hackforth (kép 3.) kiemelte egyebek
mellett a televízió imázsformáló erejét, valamint sérelmezte, hogy
a médiában nagyon ritkán jelenik meg a gyermeksport.

A gyereksport és az olimpiai mozgalom aktuális
kapcsolatát a Brit Olimpiai Szövetség alelnöke mutatta be. 
Albert Woods (kép 4.) szerint a sport és a nevelés együttesen alakítja
ki a jövõ emberét, ezért az utánpótlás számára a kettõ
elválaszthatatlan egymástól. Vázolta Anglia sportfinanszírozási
rendszerét, amelyben elkülönül az olimpikonok egy elit szintje 
a potenciális (az elõbbiek közvetlen utánpótlása – Magyarországon ezt

a korosztályt segítené a Héraklész Csillagprogram) és a kezdõ
tehetséggondozó szinttõl, emellett az iskolákat külön szeretné
támogatni az angol kormány.

A külföldi elõadók után a NUPI fõigazgatója a hazai
utánpótlás-nevelés, az elitképzés aktualitásairól beszélt. 

A sportkormányzat által beindított, a NUPI által
koordinált koncepciót mutatta be; a már mûködõ

Héraklész tehetséggondozó, valamint a most induló,
közel nyolcvanezer gyereket érintõ Sport XXI
programot. Dr. Szabó Tamás (kép 5.) hangsúlyozta:
„a Héraklész programból céltudatos, sikerorientált,

kudarctûrõ fiatalok kerülnek ki, akik bárhol megállják 

a helyüket a társadalomban. A NUPI feladatául kapta,

hogy foglalkozzon a fiatalok és a sport kapcsolatával. Jól

megfogalmazott programjaink vannak, melyekhez

pénzeszközöket kell rendelni. Pontosan meg kell határozni, hogy

mi a bemenet és mi a kimenet. Az esélyegyenlõség megteremtésére kell

törekednünk, biztosítanunk kell, hogy minden gyerek megismerhesse 

a mozgás örömét, a tehetségek gondozását pedig szintén fel kell vállalni,

ez állami feladat.” A fõigazgató kiemelte, hogy közös
felelõsségvállalás fogalmazható meg a fiatalok nevelésével
kapcsolatban; a sportnak, mint eszköznek, mint társadalmi
alrendszernek kiemelt jelentõsége van a jövõ, azaz a gyerekek
formálásában. Emlékeztetett, hogy a GDP minden harmadik
forintja kapcsolatban van a fiatalokkal, ez közel 1500 milliárd
forint. Elõadásában sajnálatát fejezte ki, hogy hiányoznak 
a korosztályos példaképek a magyar társadalomban, a média
nem vállalja fel az értékközvetítõ szerepet a gyerekek felé, 
a médiumok nem mutatják meg a kiemelkedõ fiatal tehetségeket.
Szabó Tamás ismertette, hogy az EYES 2004 által kiírt
támogatásra negyvenhárom magyar pályázat érkezett.
Zárásként az elhangzottakkal kapcsolatban összefogást,
együttmûködést szorgalmazott, munkacsoport létrehozását
ajánlotta föl.

V. F.

is a dobogó tetejére állhatott. A távolugrást 471 centiméteres
kísérletével nyerte, majd az 50 méteres futásban (7.0 mp) is
gyõzedelmeskedett. Az eredmények összesítése után készült
ponttáblázat alapján nyolc város csatájában csapatunk az elõkelõ
második helyen végzett.

Másnap ott fejeztük be, ahol elõzõ nap elkezdtük:
további értékes helyezésekkel gazdagodtunk. Nguyen Anasztázia

(kép 7.) hatvannégy induló közül vívta ki a távolugrás (446 cm)

elsõségét. Vincze Dorina bõvítve éremkollekcióját a szintén
hatvannégy fõs mezõnyben távolugrásban (501 cm) sem talált
legyõzõre. Komiszár Kriszta 75 méteres távon találta meg 
a nyúlcipõt, és 10.38 másodpercet futva aranyérmet szerzett. 
A két nap végsõ mérlege pozitív, a német atlétákkal teletûzdelt
rendkívül izmos mezõnyben is remekül teljesítettek a fiatalok.

P. J. M.

A németországi Dortmundban, nyolc város
csapatának részvételével tartományi és egyben nemzetközi diák
atlétikai bajnokság zajlott. A budapesti válogatott harminchat
fõvel, nyolc KSI-s sportolóval állt rajthoz. Már az elsõ, szombati
versenynapon a KSI SE atlétái több számban is sikeresen
szerepeltek. Nyolcszáz méteren Szlávik Barbara 2:26
másodperces idõeredménnyel második helyezett lett. Takács

Krisztina 130 centiméterre tetette a lécet, ezt a magasságot
teljesítetve nyert ezüstérmet. Vincze Dorina (kép 5.) 

491 centiméterre repült a homokgödörbe, ami szintén ezüstöt ért
a tizenkét esztendõs sportoló számára. Dorina 60 méter
síkfutásban is elindult és futamában a harmadik helyen ért célba.
Majd Komiszár Kriszta (kép 6.) percei következtek. Kriszta

távolugrásban (471 cm) negyedikként, 60 méteres sprintben 
(8.1 mp) az elsõ helyen zárt. Nguyen Anasztázia két alkalommal

Atlétika: Dortmundban a legjobbak közt

(5.) 

(6.) 

(7.) 

(1.) 

(2.) 

(3.) 

(4.) 

(1.) 

(2.) 

(3.) 

(4.) 

(5.) 

Szinte közhelynek számít, hogy az olasz és az angol
foci magas szinten áll. Az is ismert, hogy a fiatalok
felkészítésének módszertanában, eszköztárában és talán 
a legfontosabb játékfelfogásban is van mit tanulni tõlük. A Hotel
Aquincumban tartott szakmai fórumot mintegy kettõszáz hazai
és külföldi szakember kísérte figyelemmel. Másnap a meghívott
elõadók a futballpályán tartottak bemutató edzést. Az elméleti
foglalkozás moderátora a Magyar Labdarugó Szövetség
képviseletében Hegedûs Gábor (kép 1.) volt.

Az elsõ prezentációt a Napoli csapatát UEFA-kupa
gyõzelemhez segítõ Ottavio Bianchi (kép 2.) tartotta, aki több olasz
elsõ osztályú klubnál is edzõsködött, Nápolyban többek között
Maradona is az õ irányítása alatt készült. Bianchi mester 
a megváltozott világról, és benne az átalakuló futballról szólt. 
A mai labdarúgás egyik fõ problémájának a fiatalokkal szembeni
túlzott eredményvárást és a tehetségek Dél-Amerikából,
Afrikából történõ „importját” tartotta.

A következõ elõadó Stefano D’ Ottavio (kép 3.) volt. 
A neves szakember, az olasz labdarúgás „utánpótlásguruja”

jelenleg az U14-es korosztály képzését irányítja. D’ Ottavio az
olasz utánpótlás-képzésrõl nyújtott általános ismertetõ után 

szemléletes példákon keresztül mutatta be az általa kifejlesztett
edzésmódszerek újdonságait. A hallgatóság számára
egyértelmûvé tette, hogy a legendás olasz iskola sikere a széles
tömegbázisból táplálkozik, hiszen Itáliában nyolcezerötszáz
egyesületben több mint egy millió gyerek, ebbõl 720 ezer igazolt
játékosként focizik. A késõbbiekben részletesen foglalkozott a
fiatalok képesség-fejlesztésének kérdéseivel is.

A plénumot Steve Rutter (kép 4.) tanulságos elõadása
zárta. Az angol utánpótlás-szakember a szigetországi labdarúgás
szerkezetérõl, képzési rendszerérõl számolt be. Szakmai
ismertetõjében nagy szerepet kapott a fizikai, technikai, kognitív
és a szociális képességek életkorhoz, korosztályokhoz igazodó
fejlesztésének kérdése is. Az elméleti foglalkozás utáni gyakorlati
tréningen svájci, olasz és újpesti korosztályos labdarugók
részvételével közös edzés zajlott.

A rendezvénysorozat zárásaként az UTE Budapest
Kupa 2004 nemzetközi torna keretében több mint százötven
csapat, csaknem háromezer, hat–tizenhat esztendõs játékosa
mérkõzött meg egymással.

Pucsok József Márton
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Sportági beszámolók
Kerékpár: KSI – W.V. Perfekt – Csõszer Kupa

Államtitkári látogatással egybekötött Héraklész-értekezlet a NUPI-ban
A Héraklész program sportági vezetõinek

részvételével megtartott értekezleten napirendre került a többi
között a hét sportággal induló Sport XXI program, a Héraklész
program idei költségvetése, az elmúlt idõszak szakmai értékelése,
az edzõtáboroztatás és a sportiskolai rendszer újraindítása is. A
többnyire havi rendszerességgel megtartott találkozó áprilisi
rendezvényén részt vett a GYISM közigazgatási államtitkára,
Dr. Benedek András és Füleky András (kép 1.) sportügyekért felelõs
helyettes államtitkár, valamint az Utánpótlás- és Diáksport
Osztály vezetõje, Kelemen Ildikó (kép 2.). A sportvezetõk a NUPI
vezetõségével az utánpótlás-nevelés problémáiról egyeztettek,
majd ellátogattak a Csanádi Árpád Általános Iskola és
Gimnáziumba, ahol aktuális kérdésekrõl tárgyaltak.

A NUPI fõigazgatója az értekezleten bevezetõjében
elmondta: „intézetünktõl jelentõs összeget vontak el, a program ennek

ellenére jól és szervezetten mûködik. Dr. Szabó Tamás (kép 3.) hozzátette:

leszûkült az anyagi mozgásterünk, az edzõtáborok szervezése,

támogatása mûködik, az egyedi feladatok támogatására azonban idén

nincsen mód. Az elmúlt idõszakban ismét számos szép sikert értünk el,

amelyek között említhetjük például az elmúlt napok vívósikereit, vagy a

fiú kézilabdázók eredményeit. A Sport XXI program limitált

támogatással indul el, jelenleg hét sportággal, de ígéretek szerint újabb

sportágak is bekapcsolódhatnak majd. A Héraklész program sikeres

mûködése és a KSI SE sportolóinak eredményei miatt a NUPI megítélése

pozitív, helyzete stabil.”

A Héraklész program igazgatója, Tóth József (kép 4.) a
programok mûködésével kapcsolatos információk mellett a többi
között kiemelte: „a tavalyi sportági évértékelések átfogóbbak,

színvonalasabbak a korábbinál, örömteli volt olvasni õket. Készült

belõlük egy egységes, összesített anyag, amely a jelenlegi magyar

utánpótlás-nevelés keresztmetszetét adja. Nemzetközi utánpótlás-

versenyek támogatására, ezen belül elsõsorban az ORV-re idén húsz

millió forint áll rendelkezésre a GYISM költségvetésében, erre további

forrásokat a NUPI nem tud biztosítani. Várhatóan õszre elkészül egy új

sportstratégia, amely a tervek szerint az utánpótlás támogatási

rendszerét is érinti. Szintén õszre kell javaslatot tennünk a Sport XXI.

program sportági körének 2005-tõl történõ bõvítésére. A programban

jelenleg szereplõ sportágakra vonatkozóan egy internet alapú

informatikai rendszert állítunk fel, amely valamennyi sportág sportolói,

sportszakemberei és az érintett iskolák, valamint sportegyesületek

valamennyi fontos adatát tartalmazza majd.”

Dr. Benedek András (kép 5.) közigazgatási államtitkár
elismerõen nyilatkozott a Héraklész programról: „a minisztérium

hamarosan tárgyalja az utánpótlás-nevelési stratégiát, amelynek egyik

kiemelkedõen fontos eleme a Héraklész program, éppen ezért

finanszírozási hátterét a jövõben sem szeretnénk csökkenteni. Tíz éves

kortól elindulhat a Sport XXI. program révén az utánpótlás-nevelés

alapjainak szélesítése is. A program által biztosított normatív támogatást

több sportág is megérdemelné, mi igyekszünk a feltételeket 2005-tõl újabb

sportágakra is kiterjeszteni. A Héraklész programban szépen jönnek az

eredmények, amelyekre büszkék vagyunk.!”
V. F.

majd a Tamási KE versenyzõje, Szamosfalvi Máté hatalmas
sprinten, egy gumiszélességgel megelõzte, harmadik a szekszárdi
Iszkádi Tamás lett.

A második napi 107 km teljesítése után Liska revansot
vett Czirákitól, Gergõ elsõnek ért a szekszárdi Kálvária-tetõn lévõ
célba, legyõzve a harmadik helyen befutó Pistit, második a
Hungári-a Büttner KSC versenyzõje, Balogh Dávid lett.
Beigazolódott Somogyi Miklós utánpótlás szakvezetõ elõzetes
esélylatolgatása, amely szerint KSI-s versenyzõje és a SzSzKE
fiatalja egyaránt jó formában versenyeznek, a két válogatott
versenyzõ közül bármelyikük gyõztesként haladhat át a két etap
során a célvonalon. Ezen a szakaszon is egy mezõnyben
versenyzett valamennyi korosztály. Totisz a szombati második
helyéért elégtételt vett Szamosfalvitól, Dani Liska után alig ötven
másodperccel ért célba, megelõzve Mátét és a harmadik helyen
befutó, szintén KSI-s Schipp Olivért.

Schneider Konrád, Bischof Ferenc és Somogyi Miklós

szervezõ csapata jó munkát végzett, egy bringást próbáló, ám jó
hangulatú – a szeszélyes áprilisi esõfelhõk is csak mutogatták
magukat – versenynek lehettek részesei mind a kerekesek, mind
a kerékpársport szerelmesei, akik figyelemmel kísérték a
Gemenc környéki erõpróbát.

Vasvári Ferenc

A ceglédi kistérségi sportaudit felmérés eredményei – 1. rész

A mellékelt térképen a ceglédi kistérség
iskolai sportlétesítményeit láthatjuk.
Megfigyelhetjük, hogy három településen
(Mikebuda, Tápiószõlõs és Törtel) nincs iskolai
sportlétesítmény. Adatállományunk más részébõl
láthatjuk, hogy ezeken a településeken nincs
iskolán kívüli sportlétesítmény sem, így ezen
falvak 8221 fõs összlakossága és ezen belül 748
általános iskolása nem sportolhat kiépített
sportpályákon.

Velenczei Attila                        – Kovács Árpád

az NSKI munkatársai

Az immár több mint két évtizedes hagyományokra
visszatekintõ KSI Kupát idén a KSI SE Kerékpáros
Szakosztályával közösen a Tolna Megyei Kerékpáros Szövetség
és a Szekszárdi Szabadidõs Kerékpáros Egyesület április 17-én
és 18-án közösen rendezte meg Szekszárdon és környékén, a
tolnai utakon. Palkó László „mecénás” közremûködésének
köszönhetõen az ifjú porfelhõlovagok néhány éve a KSI – W.V.
Perfekt – Csõszer Kupáért mérhetik össze képességeiket egy
nemzetközi nyílt kétszakaszos országúti kerékpárversenyen. Az
utánpótlás-korosztálynak kiírt versenyen a Tolna-megyei
dombokat megmászva a két nap alatt összesen 164 km-t
teljesítettek a kerekesek.

Az elsõ napon Zombától-Zombáig 57 kilométert tekert
a mezõny. A futam elõtt Kusztor versenybíró vezetésével a
nemzetközi szabályoknak megfelelõen szigorú áttétel-
ellenõrzésen vettek részt a „drótszamarak”. Az ifiknél a KSI-s
Cziráki István csaknem negyvenes átlaggal tekerve majd egy
percet vert a mezõnyre, megszerezve így az aranyérmet, második
a szekszárdi Liska Gergely, harmadik a szlovák Zöld Jaromir,
negyedik pedig a KSI SE kerekese, Möbiusz Márk lett. A
serdülõk a legjobb ifikkel egy idõben értek célba, a végsõ
sorrendet mezõnyhajrá döntötte el. Bár a KSI-s Totisz Dániel

megpróbált ellépni az egyik emelkedõn társaitól, de befogták, 

(1.) 

(2.) 

(3.) 

(4.) 

(5.) 

(1.) 

Birkózás: (Mr) Tussal nyert a Dabas kupán az utánpótlás

A nemzetközi kötöttfogású versenyen a dabasi új
sportcsarnokban hét ország százhuszonnyolc birkózója mérte
össze erejét. A csapatversenyben Magyarország toronymagasan
gyõzött a második helyezett ukránok és a bronzérmes oroszok
elõtt.

A versenyen az oroszokkal, ukránokkal, finnekkel,
csehekkel, horvátokkal és szlovénekkel küzdõ hazai
versenyzõink kiemelkedõ eredményeket értek el – köztük a
Mr.Tus birkózóiskola héraklészes növendékei –, öt
súlycsoportban álltak a dobogó legfelsõ fokára. A
csapatversenyben Magyarország toronymagasan gyõzött a
második helyezett ukránok és a bronzérmes oroszok elõtt.

Mint Struhács György (kép 1.) szervezõ, héraklészes
sportági vezetõ elmondta: „a dabasi új sportcsarnok méltó helyszíne

volt a birkózóversenynek. Az esemény kiváló felkészülési versenyt 

jelentett a közelgõ kadett Európa-bajnokságra. Az eredmények mutatják,

hogy fiataljaink elõreléptek a nemzetközi mezõnyben: öt súlycsoportban

gyõztünk. Nehéz ellenfeleink voltak, hiszen jelen volt a teljes ukrán

válogatott, akik komoly erõt képviseltek, valamint az oroszok, akik

nagyon erõs szibériai csapattal utaztak. A srácok rendkívül jól

teljesítettek, kiemelten a Mr Tus birkózóiskolások.”

A magyarok kiemelkedõ eredményei:
42 kg: 1. Módos Péter, 2. Lévai Attila; 

46 kg: 1. Jager Krisztián, 2. Tõzsér Sándor, 3. Madarasi Gábor; 

50 kg: 1. Korpási Bálint; 

54 kg: 2. Szakolczi Hunor; 

58 kg: 1. Knyaskó Máté, 2. Szabó Martin; 

63 kg: 3. Kuzmics Attila; 

76 kg: 1. Dajka Richárd; 

86 kg: 2. Robotka Soma,  3. Farkas Zoltán.

V. F.
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Sportági beszámolók
Öttusa: Négytusából is ötös

Sportági beszámolók
Torna: Nyeregben tornászaink

Elõzetesen harmincnyolc nemzet háromszáz-
huszonegy felnõtt és junior korosztályú tornásza jelentette be
részvételét a szlovéniai kontinensbajnokságra. Az Európa-
bajnokságot megelõzõen Fazekas Csaba szövetségi kapitány 
a felnõtt, míg Puskás Jenõ a junior csapat névsorát jelölte ki. 
A felnõtt keretben helyet kapott a héraklészes Berki Krisztián

(KSI SE)(kép 1.) is, akitõl elsõsorban legjobb szerén, a lólengésben
vártak jó eredményt. A junior csapatot (kép 2.) Bernáth Gyula

(Bercsényi DSE), Hídvégi Vid (KSI SE), Horváth Dávid (FTC),

Kopacz Dávid (FTC) és a szintén fradis Rácz Attila alkották.
Az elsõ versenynapon a juniorok csapatküzdelmeit

rendezték meg. A mieink nyújtón kezdtek, ezen a szeren
összesen 26.124 pontot gyûjtöttünk be. Lovas hagyomá-
nyainkhoz híven lólengésben teljesített legjobban a csapat,
gyakorlatainkat a hetedik legmagasabb pontszámmal (26.762)

értékelték. Gyûrûn már kevésbé remekeltünk, itt az
összpontszám alapján a tizenhetedik helyet szereztük meg. 
Végül a csapat az elõkelõ nyolcadik helyen zárt úgy, 

hogy a beloruszok és a görögök is mögöttünk végeztek. 
Ez a nyolcadik helyezés reménykeltõ, a korábbi évek
teljesítményéhez képest egyértelmû fejlõdést mutat. A verseny
utolsó napjára is maradt izgulnivalónk, hiszen lólengésben 
Berki és Hídvégi, korláton Rácz is a nyolcas döntõbe verekedte
magát. Krisztián eddigi legjobb, 9.700 pontra értékelt
gyakorlatával világsztárok között lett harmadik, fiatalabb
klubtársa még ezen is túltett és élete elsõ világversenyén rögtön
ezüstérmet szerzett. Korláton Rácz Attila – megõrizve 
a kvalifikáció során elért helyét – a finálé hetedikeként zárt.
Hídvégi Vid edzõje (kép 3.) biztatónak látja a jövõt, hiszen tanítványa
Berki Krisztián két évvel korábbi eredményét ismételte meg.
Laufer Béla emlékeztetett arra is, hogy e siker nagyrészt 
a Héraklész program által biztosított edzõtáborozási
lehetõségeknek köszönhetõ. A KSI SE tornászai és edzõik szeme
elõtt egyébként már az eljövendõ nagy cél, a pekingi olimpiai
részvétel lebeg.

P. J. M

Vívás: Kardban verhetetlen

A kard mindig is „magyar” szám volt, rengeteg
nemzetközi siker fûzõdik ehhez a fegyvernemhez. Az áprilisban
Bulgáriában megrendezett kadett- és junior világbajnokságon
nyilvánvalóvá vált, hogy tehetséges utánpótlásból sincs hiány.
Kiemelkedõ eredményt elsõsorban Lontay Balázstól vártunk, aki
maximálisan be is váltotta a hozzá fûzött reményeket. A Honvéd-
LNX kardvívója az egyéni versenyek során érmet, méghozzá a
legfényesebbet gyûjtötte be. A hatvannégyben csapattársaival:
Nagy Zsolttal, majd Gémesi Csanáddal vívott csatában Lontay

bizonyult jobbnak és továbblépett. Az elõdöntõben a francia
Drion nem jelentett a héraklészes versenyzõ számára problémát,
három találatnyi különbséggel gyõzött, így már biztos
éremszerzõnek számított. Az aranyéremért folyó asszóban
egyértelmûen, 15:11 arányban múlta felül orosz riválisát, aki a
dobogó második fokára állhatott fel. Varga József tanítványa (kép 4.)

világbajnoki címével junior pályafutása csúcsára ért. Az
újdonsült világelsõ mesterével Balázs eddigi eredményeirõl
beszélgettünk, aki 2000-ben kadettként már bekerült a
nemzetközi körforgásba. Egy évvel késõbb Gdanskban és a
keszthelyi Európa-bajnokságon már megmutatta
oroszlánkörmeit. Tavaly Horvátországban õ volt a kontinens
legjobbja, csapatban pedig bronzérmet szerzett. Idén
kerettagként már felnõtt Világkupákon is megméretteti magát.

De folytassuk tovább a plovdivi eredménylajstromot!
Nemcsak egyéniben, de csapatban (kép 5.) is legyõzhetetlenek
voltunk. Lontay két vasasos versenyzõvel, Nagy Zsolttal és Nagy

Pállal valamint Gémesi Csanáddal (GEAC) együtt egészen a
világbajnoki aranyig masírozott. A további érmes helyeken az
ukránok és az amerikaiak osztoztak. Kardozó lányaink (kép 6.) a
tizenhat között Kanadát, majd szoros meccsen elõbb a
németeket, a döntõbe jutásért pedig az orosz csapatot
búcsúztatták. A fináléban mindössze egyetlen találat
különbséggel gyõztek az 

amerikaiak, így a Gergácz Veronika (UTE-Selectrade) – Varga Dóra

(Csata DSE) – Kerecsényi. F. Gerorgina (GEAC) – Vécsei Anna

(UTE-Selectrade) kvartett parádés vívással, ezüstéremmel
térhetett haza. Egyéni küzdelmek során is megcsillogtatták
tudásukat a magyarok. A kadett korosztályban induló Bujdosó

Alexandra meglepetésre másodikként zárt, a Németországban
készülõ sportolóval már világszinten is számolnunk kell. Nõi
kadett és junior párbajtõrben egyaránt születtek ígéretes
eredmények. Izsó Katalin (OMS-Tata) a kadettek között
nagyszerû teljesítménnyel ötödik lett, csapatban Szele Rékával
(KSI SE), Balczó Dorottyával (BVSC) és Laborcz Izabellával (OMS-

Tata) együtt hetedik helyezést ért el. A világbajnokság másik
meglepetésembere, a miskolci Bukóczky Bianka is lehetõséget
kapott és mindjárt egyéni hetedik helyezéssel indított. De a
fiúkról se feledkezzünk meg, hiszen hárman is bejutottak a
tizenhatba, Csobó Dávid (Pécsi Egyetemi Atlétikai Club) a
kilencedik, klubtársa, Peterdi András a tizennegyedik és Szényi

Péter (MTK) a tizenhatodik helyen végzett. A tõrözõk is kitettek
magukért, Kreiss Fanny (UTE-Selectrade) a verseny idején még a
tizenötödik életévét se töltötte be, így lett a junior mezõny
tizenharmadik helyezettje.

Jánosi Zsuzsa (kép 7.) sportági felelõs messzemenõen
elégedetten értékelte a Vb-n nyújtott teljesítményt és külön
kiemelte a párbajtõr szakágban tapasztalható fejlõdést.
Hozzátette, hogy öt indulóból négyen vívhattak a döntõbe
jutásért, ebbõl két lány a legjobb tizenhatba illetve nyolcba
került. A két arany, két ezüst, egy ötödik és két hetedik
helyezéssel hatvanhat nemzet rangsorában az összesített
eredménytáblázat hetedik helyén zártunk. Az ázsiai és afrikai
országok bekapcsolódásával, megerõsödésével riválisaink száma
egyre nõ, a nemzetközi vívómezõny rendkívül kiszélesedett, így
elért hetedik helyünk megbecsülendõ és biztató…

P. J. M

A sportág régi szerelmesei is felkapták a fejüket, mikor
hallották a portugáliai Mafra-ban megrendezett ifi Európa-
bajnokság eredményeit.

Egyáltalán nem voltak maflák a magyarok Mafra-ban,
hiszen négy arany-, egy ezüstérmet, egy ötödik, egy hetedik és
egy nyolcadik helyezést gyûjtött be a héraklészes csapat.
A lányok legnagyobb sikerével kezdjük
beszámolónkat. Az Alba Volán versenyzõje, 
Prill Katalin egy belorusz és egy orosz lány
elõtt aranyérmet, Európa-bajnoki címet
szerzett. Kati mindegyik számban
bizonyította tehetségét, vívásban verte 
a mezõnyt, úszásban is a legjobbak között
volt. Végül 4332 pontot begyûjtve végzett
az élen. Csapattársai közül Hidvégi Ildikó

(BHSE) hetedik, Bartalis Zsófia (KSI SE)

nyolcadik helyen zárt. Ilyen egyéni
szereplés mellett nem csoda, hogy csapatban
sem tudták megszorítani a nõi triót.
Százötvenkét pontos különbséggel megelõzve 
a fehérorosz csapatot gyõztünk, ezzel megszereztük 
a második aranyérmünket is. Váltóban tettük fel az i-re 
a pontot, nagy fölénnyel nyerve ezt a versenyszámot is. Az ezüst-
illetve bronzérmeken az angol és a belorusz lányok osztoztak.
Bartalis élete elsõ korosztályos kontinensbajnokságán mindössze
tizenhat évesen két aranyéremmel térhetett haza. Takács Péter

rendkívül pozitívan értékelte a csapat, ezen belül Robi és Zsófi (kép

1.) teljesítményét. Hozzátette, hogy felkészülésük ragyogóan
sikerült, fizikálisan és mentálisan egyaránt kiváló állapotban
voltak. A két fiatal nagy jövõ elõtt áll.

A fiúknál a 4368 pontot elért Kasza Róbert (KSI SE) lett
Európa legjobbja, elsõsorban vívásban, de lövészetben 
és úszásban is kiemelkedõen szerepelt. A negyedik aranyérem
kihirdetése után már megtanulhatta a helyi közönség Erkel Ferenc

fülbemászó dallamait. Csapatban a szláv hármasfogat (BLR,

RUS, UKR) és Olaszország mögött az ötödik helyet
szerezte meg a Betye Jánossal (BHSE) és Szendrei

Dániellel (KSI SE) kiegészült hármas. Váltóban
már dobogóra került és ezüstös lett a Betye –

Kasza – Szendrei összeállítású csapat. Pécsi

Gábor fõtitkár emlékeztetett arra, hogy 
a megszerezhetõ hat aranyból négyet 
a mieink hoztak haza, ez a tény önmagáért
beszél. Az olimpia öttusa programját
tekintve az egyéni sikerek különösen nagy
jelentõséggel bírnak. Ugyanakkor a csapat-

sikerek is azt mutatják, hogy a magyar
válogatott kiegyensúlyozott teljesítményt

nyújtott a kontinensviadalon.
A magyar öttusahagyományokhoz méltóan

kiemelkedõen teljesített fiatal válogatottunk, hiszen
húsz nemzet versenyében az eredménytáblázat elsõ helyén
zártunk. Köszönet a bajnokok és a helyezettek edzõinek, a KSI
SE (Takács Péter, Karácsony Gyula, Cornides Edit, Schumacher

Ákos), az Alba Volán (Kulcsár Antal, Komlódy Zsolt, Heilig Anita, ifj.

Deák Ferenc és Mészöly Gábor) és a Honvéd (Hicsák Zsolt, Bognár

Gábor, Kelemen Péter) szakembereinek, akik munkájukkal szintén
részesei voltak e sikernek.

P. J. M.

Kézilabda és kosárlabda: Tét az Európa-bajnokság

Az Eb selejtezõ elõtt álló férfi junior kéziseink (kép 2.)

Tatabányán a felnõtt csapattal játszottak felkészülési mérkõzést.
Ezt követõen néhány napos edzõtáborozásra a selejtezõ
helyszínére, Bükre utazott a keret. A torna elsõ napján, 
április 9-én Svájc ellen léptünk pályára és 31-24 arányú
gyõzelmet arattunk. A második fordulóban a ciprusi
gárdát fogadtuk, a két válogatott közti
tudáskülönbséget mutatta a második félidõ
végére kialakult huszonhárom gólos
különbség. Ekkor négy ponttal a csoport
élén már továbbjutó helyen álltunk. Utolsó
meccsünket a szerbek ellen vívtuk, déli
szomszédaink mindössze egy góllal dobtak
többet. A selejtezô legjobb mezônyjátékosa
címet Császár Gábor (kép 3.), a legjobb kapus
címet pedig Mikler Roland (kép 4.) nyerte el.
Kovács László héraklészes sportági vezetõ
lapunknak elmondta: a szerb csapat kiesése
meglepetésnek számít, a mieink két gyõzelemmel,
sokszor imponáló fölénnyel, szervezett játékkal csoportelsõként
már biztos résztvevõi az augusztusi lettországi
kontinensbajnokságnak.

Száz százalékos teljesítménnyel középdöntõbe jutott
U18-as kosarasaink (kép 5.) újabb feladat elõtt álltak, Tursics Sándor

héraklészesekbõl verbuválódott csapatának Újvidéken kellett
megküzdenie a továbbjutásért. A lányok öt napon át Hollandia, 
Izrael, Szerbia-Montenegró, Bulgária és Csehország
válogatottjaival mérték össze tudásukat. Öröm az ürömben,

ahogy a mondás tartja, hiszen a lányok ugyan az Európa-
bajnoki középdöntõ küzdelmei során csoportjukban

negyedikként zártak, most a szerencse mégis
melléjük szegõdött, így megvan az áhított

továbbjutás. Történt ugyanis, hogy a magát
automatikusan kvalifikáló három nemzeti
válogatott helyén túl még egy helyet
biztosítottak a szabályok. Pedig két
vereséggel indult a csapat, majd 
az Izraellel szembeni fiaskó után minden

veszni látszott. A lányokban azonban volt
erõ és tartás a sikeres folytatáshoz. A holland

és a cseh válogatottat már magabiztosan, 71:51
illetve 72:59 arányban vertük, sõt még a házigazda

szerbek elleni mérkõzést is szorossá tettük. Nagy
sikerként könyvelhetõ el, hogy a tizennyolc éven aluli lányok
mellett a részvételi jogot már korábban kiharcoló U16- és 
U20-as csapatunk is részt vesz majd a korosztályos
kontinensviadalon.

P. J. M.
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