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Az U20-as korosztályú jégkorong válogatott (kép 1.) tornagyõzelmével kivívta a divízió I-es indulási jogot. A Dusan Kapusta

irányította korongosok, száz százalékos teljesítménnyel Ausztrália, a házigazda spanyolok, Belgium, Horvátország, végül Dél-Korea
legyõzésével a világbajnoki dobogó legfelsõ fokára állhattak fel.  

A Moszkvában megrendezett egyetemi és fõiskolás világbajnokságon korábbi héraklészes cselgáncsosok is jól szerepeltek.
2002-ben junior világbajnoki címet szerzõ Szabó Brigitta (CVSE) a 63 kilósok között ötödikként zárt. Majnek László a KSI SE judokája
ötödik helyezett lett. Csapatban, többi között Japánt megelõzve szenzációszámba menõ ezüstérmet szereztek a mieink.   

A héraklészes Berki Krisztián az ez évi világkupa-sorozat angliai döntõjében vett részt. A KSI SE lovasa, a ljubljanai
Európa-bajnokság bronzérmese most hatodikként zárt. A lólengés abszolút gyõztese a kínai Hsziao Csin lett.  

KSI Turbo Kupa néven nemzetközi gyerek vízilabdatorna zajlott Budapesten. Hat csapat: a Matáv, a KSI SE „A” csapata,
a BHSE, a BVSC, a KSI SE „B” csapata valamint a horvát Mladost Zágráb szálltak harcba az érmekért, díjakért. Az elsõ három
helyet sorrendben a Matáv, a KSI „A” csapata és a Honvéd szerezte meg. Az érmek sorsát hosszabbításban, négyméteresekkel
döntötték el.

A nyolcvanöt illetve kilencvennégy kilogrammos súlycsoportban két héraklészes emelõ nyerte el az országos bajnoki
címet. A nyíregyházai súlyemelõ-centrumban Kovács István (Pécsi SE) és Földi Tamás (Kazincbarcikai VSE) állhattak a dobogó
legtetejére.

A vívó országos bajnokság egyéni küzdelmei során két héraklészes is dobogóra állhatott. A kardozó Varga Dóra (Csata

DSE) ezüst, míg tõrben Mazza Lorenzo (MTK) bronzérmet szerzett.
A hazai sportági szakszövetségek az idén is megválasztották legjobbjaikat. Több sportágban is korábbi és jelenlegi

héraklészesek vitték el a pálmát. Asztaliteniszben Póta Georgina (Statisztika) (kép 2.) és Jakab János (BVSC), evezésben Varga Tamás

(kép 3.), judóban Mészáros Anett (UTE) (kép 4.) és Bor Barna (Atomerõmû SE) (kép 5.), ökölvívásban Bedák Pál (Vasas-Rica Hungária),
tornában Szarka Krisztina (KSI SE) (kép 6), triatlonban Gyenesei Judit Leila (Építõk AC) (kép 7.), végül úszásban az olimpiai ezüstérmes
Gyurta Dániel (Jövõ SC) szerepelt az élen.

Az év kézilabdázói címet junior kategóriában Tápay Szabina (Cornexi Alcoa) és Gulyás Péter (Fotex KC), az ifiknél Kudor

Kitti (Debreceni KSE) és Nagy Kornél (Békési KFC) héraklészes sportolók nyerték el.
A „Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója” címet vehette át Palotai Gabriella (kép 8.), a „Csanádi” tizennyolc esztendõs

tanulója, a KSI kerékpárosa. Az ifjúsági válogatott sportoló a 2004-es országúti vb-n sikeresen helyt állt, a honi pályabajnokságon
korosztályában nem talált legyõzõre, a felnõttek között pedig legnagyobb ellenfele Szabolcsi Szilvia. Gabi magántanulóként mindenbõl
kitûnõ, kiegészítésképpen télen sífutóversenyeken áll rajthoz. 

A Hotel Stadion, Szöul termében „A sportolók pszihikai edzésterve„ címmel a Nemzeti Sportszövetség és a Magyar Edzõk
Társasága szervezésében konferencia zajlott. A sportpszihológia aktuális kérdéseirõl két szakértõ, Dr. Lénárt Ágota egyetemi docens
és Dr. Petrekanits Máté 146-szoros válogatott röplabdázó tartott szakmai beszámolót. Az eseményen a NUPI munkatársai is jelen
voltak.

A következô számának tartalmából:
Héraklészes visszatekintés – 2004. KSI-s visszatekintés – 2004. Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelõ Pikniken – 5. rész 

A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub –  2. rész Sportági beszámolók: röplabda nõi ifi Eb. selejtezõ, kézilabda értékelés.
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A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.

A NUPI fõigazgatójának felszólalása a jövõkép felvázolá-
sáról is szólt. Több program, szándék is fut, ilyen a Héraklész
Bajnokprogram, a most már a megvalósításhoz közeli Héraklész
Csillagprogram, valamint a létrehozandó sportiskolai rendszer.
Véleménye szerint teljes vertikumában kell összefésülni ezeket 
a programokat, ezért világosan látszik az, hogy a Sport XXI. program
szakmai elemzését a NUPI-nak el kell végeznie az elkövetkezendõ 
fél évben. 

Külön problémaként vetette föl a sportágfejlesztési
programok bõvülésének mikéntjét. A fõigazgató elmondása szerint az
érdeklõdõ szövetségek kiváló elméleti munkát végeztek, írásos
anyagukban leírták, mit kívánnak tenni sportáguk fejlesztéséért.
Bonyolult feladatnak tartja, hiszen nemcsak a sportágak fejlesztésérõl
van szó, hanem egy olyan átjárható rendszerrõl, amely sokkal

szélesebb réteget tud kielégíteni, mint maguk a sportágak.
Az anyagok elemzése megtörtént, a döntési

mechanizmusokat kell pontosan definiálni.
Dr. Csötönyi Sándor a Magyar

Ökölvívó Szövetség elnöke az ökölvívást az
egyik tradicionálisan legeredményesebb
magyar sportágként mutatta be. Úgy véli,
hogy ez az utánpótlás-menedzselési program
biztosíthatja a sportág számára azt a további
eredményességet, amit elvár tõle a köz-
vélemény és a sportvezetés.

Kõrösfõi László a Magyar Röplabda
Szövetség elnöke tájékoztatta a jelenlévõket,

hogy a Vihar Leventérõl elnevezett sportági
utánpótlás-fejlesztési programjuk célja az, hogy 

a Sport XXI. programba való bekerülés esetén
lefektesse a magyar röplabda sport nemzetközi szintre való

felzárkóztatásának alapjait, az utánpótlás-képzés bõvítése, minõségi
fejlesztése útján. Ez a program az iskolákról valamint az egyesületek
utánpótlásáról szól, azokról az iskolákról, ahol most is folyik
röplabdázás, de azokról az iskolákról is, ahol nem folyik, azonban
megvolnának a tárgyi, személyi feltételei. Programjuk kiterjed
továbbá az edzõtovábbképzésre regionális módon, de itt megint csak
felmerül az utánpótlás.

Kállai Gábor a Magyar Sakkszövetség szakmai igazgatója
úgy gondolja, hogy a sakk a többi fizikai sportággal integráltan együtt
fog egy pedagógiai képet közvetíteni a gyerekek felé a programba való
bekerülés esetén. Elmondta, hogy a sakkozás, miután nem klasszikus
fizikai sport, sok más egyéb pozitív jellemvonást is igyekszik
kialakítani a gyerekekben, így a képességeik és a jellemük fejlõdésében
nagyon fontos korban igyekeznek õket megcélozni. Véleménye
szerint, ha bekerülnek ebbe a programba – már most körülbelül 
10 ezer gyerek sakkozik –, a bázisukat meg fogják sokszorozni. 

(folytatás a 2. oldalon)

Füleky András (kép 1.), a Nemzeti Sporthivatal elnökhelyettese
és Dr. Szabó Tamás (kép 2.), a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
fõigazgatója a Parlament ifjúsági és sportbizottsága elõtt tájékoztatót
tartott decemberben a Sport XXI. utánpótlás-nevelési program
mûködésérõl, valamint a sportágfejlesztési programokról. 
A Dr. Bakonyi Tibor (kép 3.) által elnökölt bizottsági ülés ötödik
napirendi pontjához jelentõs szakmai stáb gyûlt össze, meghívást
kaptak a röplabda, a sakk és az ökölvívó szövetségek vezetõi 
és képviselõi, az NSH képviselõi, a NUPI részérõl pedig 
Tóth József (kép 4.) és Pignitzky Dorottya (kép 5.) .

Füleky András, a napirendi pont elõterjesztõje szerint egy
nagyon fontos téma került a Parlament ifjúsági és sportbizottsága elé,
hiszen a még korábban megkezdett utánpótlás-nevelési programok
teljesedtek ki 2004-ben egy egységes Sport XXI. utánpótlás-nevelési
programmá. Elmondása szerint megpróbáltak a Sport XXI.
programban olyan jól átlátható, követhetõ, normatív
alapokon nyugvó támogatási és szakmai rendszert
kiépíteni, amelynek az élén a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési Intézet áll. A támogatást közvetlenül a
felhasználókhoz juttatják el, a szövetségek pedig
a szakmai programokat felügyelik. Az ellenõr-
zésben egy nagyon komoly informatikai
rendszer vesz részt, mely nyomon követi 
a sportágban foglalkoztatott gyerekeket.
Mûködtetnek egy olyan speciális felmérõ-
rendszert is, amelyben nemcsak a gyerekeket,
hanem a fejlõdésüket is nyomon lehet követni
évrõl évre.

Dr. Szabó Tamás bevezetõjében az elmúlt
hónapokat értékelte, mely gyakorlatilag egy egyéves
idõszakot ölel fel, aminek fele az elõkészület jegyében zajlott.
Véleménye szerint az igazi munka augusztus végén kezdõdött el,
amikor a jogi környezetet már megteremtették ahhoz, hogy egy
egységes utánpótlás-nevelési rendszerben támogathassanak hét
sportágat. 

Újszerû, különleges dolognak ítélte, hogy ezt a munkát
kistérségi instruktorok végzik. Mintegy ötvenöt fõt bíztak meg, hogy
kistérségenként próbálják nyomon követni, mi történik a
„hadszíntéren”. Fõként adminisztratív tevékenységet végeznek, 
de ez a tevékenység az alapja annak, hogy késõbb elemzéseket
lehessen végezni. Az államháztartási törvény figyelembevételével
rendkívül szoros elszámolásban van a NUPI az instruktorokkal, mivel
állami pénzek felhasználásáról van szó. Olyan hálózatot kellett
létrehozni, amelynek segítségével meg lehet becsülni, mi folyik 
a támogatottaknál, egyáltalán van-e edzés, van-e gyerek, felkészülten
tartják-e az edzéseket. Az egész ország le van fedve gyakorlatilag ezzel
az ötvenöt fõvel, kiknek a számítógépes rendszer feltöltésével
kapcsolatban is vannak követelményeik, mindezt szerzõdések
tartalmazzák. Készült egy, a Sport XXI. programot feltáró szociológiai
felmérés, ami a instruktorok segítségével valósult meg.

(4.) 

(1.) 

(2.) 

(3.) 

(5.) 

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelô Pikniken – 4. rész
Sportági beszámolók: atlétika, asztalitenisz, birkózás, kézilabda, labdarúgás, torna, úszás, sportlövészet
Hírek. 
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Sport XXI. a Parlament ifjúsági és sportbizottsága elõtt – 2005-ben újabb
sportágakkal bôvülhet a program (folytatás)   

Sportági beszámolók
Birkózás: Olimpiai bajnokok közt a Mr. Tus növendékei
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(1.) 

Jutalmak a felsõoktatásban tanuló birkózóknak és edzõiknek

Dr. Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal elnöke és dr.

Frenkl Róbert kitüntetéseket adott át a 2004. évi Egyetemi és
Fõiskolai sportági világbajnokságokon dobogós helyezést elért
sportolók és edzõik részére.

A Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség
szervezésében megrendezett ünnepségen kiváló teljesítményük
méltó elismeréseként az egykori héraklészes birkózók közül

Kiss Balázs – ezüstérem – és Kliment László – ezüstérem –,
valamint Struhács György (kép 1.) héraklészes sportági vezetõ és
Nagy Lajos héraklészes edzõ vehettek át emlékplakettet. 

A magyar sportolók hat sportágban – birkózás, evezés,
tájfutás, asztalitenisz, ökölvívás és cselgáncs –, összesen tizenkét
versenyen indultak.

V.F. - NSH

Labdarúgás: NSH – NUPI és MLSZ együttmûködés

A hazai labdarúgó utánpótlás-nevelés jövõje
szempontjából igen fontos egyeztetõ tárgyalás zajlott a Nemzeti
Sporthivatal valamint a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet és a
Magyar Labdarúgó Szövetség vezetõi között december 15-én. 
A két szervezet összehangolta és egymásra épülõ projektekké
tette a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) Sport XXI.
programjának futball-támogatási rendszerét és az OTP-MOL
Bozsik Labdarúgó Akadémiát. 

Füleky András, a Nemzeti Sporthivatal elnökhelyettese
és dr. Szabó Tamás a NUPI fõigazgatója, valamint az MLSZ
részérõl dr. Bozóky Imre elnök, Berzi Sándor fõtitkár és dr. Mezey

György, a Szakmai és Edzõképzõ Központ igazgatója egyetértett
abban, hogy a magyar labdarúgás jövõjét kizárólag az állami, 

illetve a nagyvállalati finanszírozású program közös célrend-
szerben történõ kezelésével tehetik reményteljesebbé. Az NSH 
a NUPI-n keresztül több száz millió forinttal járul hozzá 
a program támogatásához. 

Dr. Mezey György hangsúlyozta: „Eme minden kérdõjeltõl

mentes megbeszélésen öröm volt részt venni. Büszkén állítom, a két

program mostantól tökéletesen egymásra épül és segíti egymást. 

A Nemzeti Sporthivatal támogatja az OTP-MOL Bozsik Akadémia

elõszobájául szolgáló, s a tömegesítésben fontos szerepet játszó iskolai

labdarúgást és hozzájárul a minõségi kiválasztás garanciáját jelentõ

U13-as, U15-ös és U17-es válogatottak mûködtetéséhez megyei, valamint

regionális szinten.” 
NSH – NUPinfo

Füleky András kiemelte, hogy a 2005. évi költségvetés
tárgyalásánál a kormány egyik leginkább preferált pontja az
utánpótlás-nevelés, melynek megfelelõen bõvült az a
forrásmennyiség, ami rendelkezésre áll a Sport XXI utánpótlás-
nevelési programban a korábbi évekhez képest, hiszen több mint
1,7 milliárd forintot csak és kizárólag erre a feladatra kíván a
kormány fordítani, ezzel is elismerve az utánpótlás-nevelés
jelentõségét és súlyát. 

Felszólalásában hangsúlyozta, hogy az a kezde-
ményezés, amely a 2002-es idõszakban az ISM kezdeményezése
volt, mely elindította ezt az utánpótlás-nevelési programot egyes
sportágakban, egy jó felismerés és kezdeményezés volt. Az, hogy
2002 után ennek meg lehetett teremteni a költségvetési forrását,
ez egy következõ fejlõdési szakaszt jelentett. Az, hogy 2004-ben
ezt egy egységes rendszerbe sikerült foglalni valamint bõvíteni
lehetett a sportági kört, az egy újabb szakaszt jelentett ebben 
a tekintetben. A program bõvítésével kapcsolatban az induláshoz
a három sportág adva volt:  a labdarúgás, az atlétika és a
kosárlabda.  Mindehhez 2004-ben került a tenisz, és ezt követõen
bõvült a kézilabda, kajak-kenu és vízilabda sportágakkal. 
A helyettes államtitkár véleménye szerint azok a sportágak,
amelyek a Parlament ifjúsági és sportbizottságának ülésén
prezentálták az elképzeléseiket, jól felkészített anyagokat
készítettek, ami annak is köszönhetõ, hogy az elmúlt hónapok
során komoly konzultációkat folytattak a szövetségek mind 
a NUPI-ban, mind pedig a Nemzeti Sporthivatalban arról, hogy
hogyan építsék fel sportágfejlesztési programjukat. Ezek nem
kiemeltek, hanem olyan sportágak, ahol mûködik egy
utánpótlás-nevelési rendszer, egy sportágfejlesztési program.

Füleky András – a félreértések elkerülése érdekében –
megerõsítette, hogy a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet a
korábbi minisztérium, jelenleg a Nemzeti Sporthivatal
háttérintézménye. Egy költségvetési intézmény, mely az utolsó
fillérig mindent állami pénzbõl biztosít a sportágak részére. Ez az
állami támogatás egyik formája, ami az utánpótlás-nevelésben a
NUPI mellett jelenik meg. 

Az NSH elnökhelyettese tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy egy sportág támogatása 25 és 330 millió forint között van.
Véleményük szerint egy sportág – a normativitástól és a
létszámától függõen – 50 milliónál magasabb összeggel kerülhet
a programba, hiszen körülbelül ezek a nagyságrendek azok,
amelyek kezelhetõk. A sportiskolai rendszerrel kapcsolatban
beszámolt arról, hogy a Nemzeti Sporthivatal nagyon komoly 

tárgyalásokat folytatott az Oktatási Minisztérium legmagasabb
vezetésével. Egyrészt ennek hatására a kerettanterv elkészítése
folyamatban van, másrészt 2005 szeptemberében mindenképpen
elindul egy államilag finanszírozott sportiskolai rendszer
normatív mellérendeléssel, kezdetben megyénként egy-két
iskolával, aztán folyamatos bõvüléssel.            

A Bozsik programról Füleky András elmondta, hogy a
program szerves része a Sport XXI programnak. A legnagyobb
nehézségek és együttmûködési gondok a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel vannak. Létezik egy háromoldalú szerzõdés, amit 
a Magyar Labdarúgó Szövetség aláírt a Nemzeti Sporthivatallal,
a GYISM-mel, illetve a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel.
Nagyon késõn, nagyon pontatlanul és többszöri kérésre érkeztek
meg azok a szakmai anyagok, amelyek alapján az együttmûködés
lehetséges; ezen dokumentumok az iskolák, egyesületek valamint
az együttmûködõ partnerek jegyzékei. 

Szabó Tamás szerint az alternatíva az volt, hogy az
iskolai labdarúgással megbízzák a McDonald’s Góliátot, akinek
nagy tapasztalatai vannak ebben, hogy a korábbi éveknek
megfelelõen bonyolítsa a szervezést. Több mint ezer iskola van
jelen pillanatban szerzõdéses jogviszonyban a NUPI-val.
November végén született egy olyan lista, amelyik 17 ezer igazolt
fiatal labdarúgót tartalmaz, és ennek mentén kezdték
elõkészíteni az egyesületi labdarúgás támogatását. Különleges
problémát jelentett a kialakult helyzet: az 550 millió forintos
szponzori, kontra 330 millió forintos állami támogatás. 
Azt érzékelik, hogy információhiány van a labdarúgó
társadalomban ezzel kapcsolatban, hiszen a sajtóban, a médiában
csak az volt érzékelhetõ, hogy végre van 550 millió forint és ezzel
szemben elfeledkeztek arról, hogy a sublótban van még 330, ami
nem kis pénz, hiszen a rendelkezésre álló 730 millió forintnak
majdnem az 50 százaléka. Az elmúlt idõszakban 1800 iskolával
és körülbelül 200 egyesülettel köttetett szerzõdés. Közel 28 ezer
gyerek jelen pillanatban a kedvezményezett, és ebben még nincs
benne a labdarúgás további 25 ezer fiatalja.

Bakonyi Tibor zárszavában abban kért szolidaritást a
sportágaktól, hogy aki a programban szerepel, hadd végezhesse
tisztességgel a munkáját, hadd teljen el egy periódus, melynek a
végén majd meg lehet ítélni, reálisan kerültek-e ebbe a
programba, vagy sem; de nyilvánvaló ez egy szakmai kérdés lesz,
amit egy három-öt éves tevékenység után lehet majd értékelni. 

Az ISB jegyzõkönyve alapján szerkesztette: Vasvári Ferenc

A Mr. Tus birkózóiskola növendékei a tõlük már
megszokott, a néhány esztendõ alatt már hagyománnyá vált
ünnepség keretében búcsúztak az elmúlt esztendõtõl. Bacsa

Ferenc, Struhács György és Takács Ferenc 14-18 esztendõs
tanítványai, az ifjú „Csanádis” karfiolfülüek saját szervezésû (!)

évzáróján az edzõk, tanárok, sportvezetõk mellett természetesen
a szülõk, családtagok is megbizonyosodhattak: gyermekeik egy
céltudatos, eredményesen mûködõ, nevelõ közösség sportos
tagjai. A vendégek között megjelent a Nemzeti Sporthivatal
részérõl Farkas Tibor, a NUPI képviseletében pedig többek közt
Dr. Szabó Tamás fõigazgató és Tóth József a Héraklész program
igazgatója. 

Dr. Hegedûs Csaba, az iskola alapítója hosszasan sorolta
„fiai és lányai” 2004-es sikereit az év eleji hazai rendezésû dabasi
nemzetközi kadett-versenytõl az évvégi szibériai
„medvebarlangig”, a tyumen-i kötöttfogású gáláig. A fiatalok a 

nemzetközi viadalokon, kontinentális és világversenyeken mind
egyéniben, mind csapatban, mind pedig a nemzetek közötti
csatában helytálltak, eredményesen szerepeltek, pontot szerzõ
helyen, dobogón zártak.   

A csapat számára a 2005-ös esztendõ legfontosabb
megmérettetése a kadett Európa-, a junior Európa- és
világbajnokság lesz.

A birkózószõnyeg ifjú akrobatáinak példaképekben
igazán akad követnivalójuk: a vendégek asztalánál helyet foglalt
a birkózók három generációjának olimpiai bajnoka: a tokiói
Polyák Imre, a müncheni Hegedûs Csaba – a szövetség elnöke – és
az athéni Majoros István, valamint Gáspár Tamás, a nyolcvanas
évek világ- és Európa-bajnoka – a szövetség igazgatója.

Az óévet búcsúztató „Mr. tusosok” között talán most ott
ült valaki, akit az utókor a birkózók nagy könyvébe majd 
a „pekingi generáció” tagjaként fog beírni…

V.F
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Sportági beszámolók
Kézilabda: Egy héraklészes Athénban; 

Beszámoló a magyar férfi junior válogatott Európa- bajnoki felkészülésérõl és szereplésérõl

Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelô Pikniken – 4. rész
Vizsgáltuk azt is, hogy a pedagógusok általában hány

sportágat tanítanak rendszeresen az óráikon, az elemzésbe
azokat a sportágakat vontuk be, amelyeket legalább
negyedévente tanítanak. A testnevelõk fele csupán hat, vagy
hatnál kevesebb sportágat oktat ilyen rendszerességgel. 
Ez a sportágszám nem teszi lehetõvé, hogy a gyermekek „…minél

több mozgásfajtát, sportágat, testnevelési játékot megismerjenek (…)

megfelelõképpen fejlõdjön a motoros, a kognitív és az affektív tanulási

képességük. (Csepela Yvette: „Örömtestnevelés?”, in: Új Pedagógiai

Szemle 2000/10. 85. p)” Ez a szám aggasztó lehet amiatt is, 
mert a potenciálisan tehetséges gyermekek nem, vagy csak alig-
alig ismerik meg az adott sportág mozgáselemeit, így lehetõségük
sem lesz arra, hogy tehetségüket kibontakoztassák. A kevéssé
változatos testnevelésórák hozzájárulhatnak ahhoz is, 
hogy a gyermekek ne érezzék jól magukat az órákon, 
a testnevelés órákat rossznak ítéljék és életükbe ne épüljön be 
a rendszeres testmozgás.

Ezen a problémán nem segítenek a tanórákon kívüli
sportfoglalkozások sem. A kevesebb kötöttség miatt azt
gondolhatnánk, hogy a testnevelõk ilyenkor szívesebben
oktatnak kevésbé preferált sportágakat. Ezzel szemben 
a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon a legalább negyedévente
tanított sportágak száma tovább csökken, a testnevelõk több
mint fele (53,4%-a) négy, vagy ennél is kevesebb sportágat oktat.

Kovács Árpád (kép 1.) – Velenczei Attila (kép 2.)

az NSKI munkatársai

A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub
A gyergyószentmiklósi és a csíkszeredai példák után

nem árt, ha átnézünk a Hargita túlsó oldalára, a Küküllõ
mentére, és megnézzük, mit csinálnak a székelyudvarhelyiek. 
Ez az a hely, ahonnan elindult az Európa-bajnokság dobogója
felé a magasugró Dósa Csaba, az asztaliteniszezõ Fejér András és
Fejér Zoltán (hogy teljes legyen a kép: Fejér-Konnerth, sokan ugyanis így

ismerik), a világhírnevet szerzett kézilabdázók: Orbán István,

Ilyésné Miklós Magda, Magyari Mária, hogy csak néhány nevet
említsünk a legnagyobbak közül, akik messze földre elvitték a
székelyudvarhelyi sportélet hírnevét, ismertté tették a város nevét.

Csupa ismert sportember – Lõrincz Géza, Jakócs Zoltán,

Nagy Ferenc, Vladu Liviu, Balázsi Ildikó, Bakó Lajos és nem
utolsósorban a háromszéki, még pontosabban az étfalvi születésû
Péter József, az Iskolás Sportklub igazgatója – fogadott a Kossuth
Lajos utca 43. szám alatti székházban, amely a többi Hargita
megyei és a Kovászna megyei iskolás sportklubok székhelyeihez
viszonyítva egészen más világ képét tárja elém. Barátságos,
otthonos, megnyerõ, ugyanakkor tiszteletet, elismerést követelõ
kép ez. Mi tagadás, mintha itt öregedtem volna meg, annyira
otthon érzem magam.

Ha ilyen az otthon, milyen lehet az udvartere? – ötlött fel
bennem az elsõ kérdés. Így aztán szándékosan az anyagi háttér
megismerésével kezdem a szomszédlest.

Lõrincz Géza adminisztrátor, gondnok – tudtam meg
–, öt férfi és hat nõi karbantartó irányításával ,,üzemeltet” egy,
amúgy a sportiskola tulajdonában lévõ, 1438 férõhelyes
sportcsarnokot (délután benéztem, ragyogott a tisztaságtól, nyoma sem

volt a pornak), két salakos teniszpályát, egy bitumenezett
kézilabdapályát, a városi stadionban lévõ atlétikai pályát (futó-,

dobó-, ugrószektorok), egy asztalitenisz-termet, egy salakos
focipályát a megfelelõ öltözõkkel együtt, a stadion lelátója alatt
lévõ öltözõket és birkózótermet, na és az Iskolás Sportklub
székházát.

– Mennyi pénzbõl gazdálkodik az úgymond független

(egyetlen iskolához sem tartozó) Iskolás Sportklub?

– Nem dobjuk el magunkat – így Péter József igazgató –, 2003-ban
832 millió, 

2004-ben pedig 362 millió lejbõl gazdálkodtunk (ezek az összegek

nem tartalmazzák a fizetéseket). Meg sem várom a kérdésedet,
máris mondom: a nyolc szakosztályunknak 15 milliárd lejre
lenne szüksége ahhoz, hogy hivatásához hûen, zavarmentesen
mûködhessen úgy, hogy közben a sportbázis karbantartását,
korszerûsítését is ellássa.

– A 362 millió és a 15 milliárd között óriási a különbség. Ha

kiszámoljuk, a kapott eredmény lebénító, az iskola azonban mégis

mûködik…

– Amikor nincs program, a létesítményeket bérbe adjuk. Az így
beszedett pénz összege nem emelkedik ugyan a csillagokig, de
felmegy egymilliárd-kétszázmillió körüli összegre, ebbõl már
tudjuk fedezni a villany, a fûtés költségeit. A városi tanács
létrehozta a Prosport Alapítványt, ez is segít, amennyivel és
amiben tud. A szponzorok is segítenek a maguk módján, minden
tanárnak akad egy saját ,,õrangyala, védõszentje”, itt azonban hadd
jegyezzem meg: az elsõ idõk lelkesedése alábbhagyott! Hadd ne
részletezzem, miért!

– Nyolc szakosztálya van az Iskolás Sportklubnak...

– És harmincnégy csoportjában 431 gyereket tart számon.
– Ez a 431 gyerek honnan kerül ki, honnan válogatjátok?

– Kilencven százalékban a városból, tíz százalékban a
környékrõl. Valamennyi kötõdik a Küküllõ mentéhez, 
a Hargitához, a városhoz. S ha a gyökereik ide kötik, a szívük is
Székelyudvarhelyért és az Iskolás Sportklubért dobog.

Következõ számunkban folytatjuk székelyudvarhelyi
utazásunkat, a sportiskola történetének bemutatását sportágról-
sportágra. Idõutazásunkat az egykor Gróza Péter Líceum
keretében mûködött sportiskola megalakulásától kezdjük, majd
a hetvenes években történõ függetlenné válásától számított
idõszakkal folytatjuk, egészen napjainkig.

Áros Károly
(kép 3.)

felkészülés elõtti két hétre. Ez fõleg alapállóképességi illetve
általános erõfejlesztõ program volt. A felkészülés teljes
idõtartama Tatabányán zajlott, amelynek programjában 31 edzés
és 10 felkészülési mérkõzés szerepelt. A keretbõl kimaradt
játékosok: Csorba Gábor-Komló, Halász Máté-Szeged, Pál Gergely

– Pestszentlõrinc, Varga Zsolt – Orosháza. A kontinensviadalon
válogatottunk az „A” csoportban Izland, Svájc és Románia
társaságában kezdte meg a küzdelmeket augusztus 6-án. 
A csoportunk mindenképpen erõs csoport benyomását keltette,
mivel a korosztályos Európa-bajnoki címvédõ Izland is a csoport
tagja volt, továbbá Svájc csapata, akik egész évben egy
csapatként hazájuk bajnokságában szerepelnek, illetve Románia,
akik utánpótlás szinten meghatározó szerepet töltenek be
Európa kézilabdázásában. 

A Magyar Kézilabda Szövetség a válogatott részére 
a legjobb nyolc közé kerülést tûzte ki elérendõ célként, amely
reális célkitûzés volt, de egyáltalán nem ígérkezett könnyûnek 
a megvalósítása. Bemutatkozó meccsünkön Svájc ellenében,
29–29-es döntetlennel kezdtünk. Másnap a román csapatot
magabiztosan 28-22 arányban vertük. Az izlandi válogatott ala-
posan megszorongatta a fiúkat, a végén egy gólos siker (30-29).
Portugália meglepett minket, a félidõben még vezettünk, végül
az ibériaiak fordítani tudtak (27–29). A dánok ellen javítani
tudtunk, 28-26 ide. Jó teljesítménnyel túljutva a selejtezõkörön
az elõdöntõbe kerültünk. A négy között a 100 százalékos német
gárda várt ránk, magas színvonalú mérkõzésen mindössze három
találat döntött Németország javára. A bronzcsatában két fáradt
csapat, a magyar és a szlovén csapott össze. Sok hiba, pontatlan
játék jellemezte a találkozót, ahol déli szomszédunk egy góllal
megszorított minket (28-29), így lecsúsztunk a dobogóról,
maradt a negyedik hely.  

A negyedik hely megszerzésével túlteljesítettük az
elõzetes elvárást, bár így utólag értékelve és látva a mérkõzéseket
végezhettünk volna elõkelõbb helyen is.

Tóth László és Juhász István

a junior férfi válogatott edzõi

A magyar férfi junior válogatott (kép 1.) számára a 2004-es
évben ötödik alkalommal megrendezésre kerülõ junior Európa-
bajnokság volt az év fõversenye.  A válogatott 2003-ban a
korosztályos Ifjúsági Európa-bajnokságon szerepelt, ahol 
a 12 kvalifikációt szerzett ország közül a nyolcadik helyen
végzett.  A junior korban lévõ csapatot a jelenlegi edzõ stáb 2004.
októberében vette át azzal az elvárással, hogy középtávú célként
az Európa-bajnokságra, míg hosszú távú célként a 2005-ös
magyarországi világbajnokságra próbálja meg legjobb tudása
szerint felkészíteni a válogatottat. Az Európa-bajnoki selejtezõt –
melyet Magyarországon, Bükön rendeztek – sikerrel vettük.
(Magyarország-Svájc 31-24, Magyarország-Ciprus 40-17,

Magyarország- Szerbia-Montenegró 25-26). Csoportelsõként
jutottunk be az Európa-bajnoki döntõbe, amelyet most elõször
16 ország részvételével rendeztek meg 2004. augusztus 6-tól - 14-
ig Lettországban, Rigában. A 2003-as ifjúsági válogatott
csapatból 10 játékos maradt meg alapnak az Európa -
bajnokságra utazó válogatottnak. Az új junior válogatottba 6
kézilabdázót építettünk be. (Putics Barna Fotex, Schuch Timuzsin

Fotex, Kovács Ádám Gyõr, Szalafai Gábor Gyõr, Nagy Kornél Békés).
Kimaradt az Európa-bajnokságra utazó keretbõl Császár Gábor

(kép 2.) – a korosztály egyik legígéretesebb játékosa –, mivel a
felnõtt válogatottal az athéni olimpia résztvevõje. Az ifjú
olimpikon az általános iskolában ismerkedett meg a sportággal, a
középiskolában már Dunaújvárosban folytatta azt. Elõször
serdülõként, majd ifi korosztályban is magyar bajnoki címet
nyert. A felnõttek versenyében bajnoki bronzéremig jutott. 
A 2003-as Európa-bajnokság kilencedik helyezett csapatának
tagja volt. Majd következett az athéni olimpia. A Dunaferr SE
héraklészes játékosa a csapattal a negyedik helyig jutott. 
A következõ cél a nyáron megrendezésre kerülõ, hazai
rendezésû világbajnokságon való jó szereplés. 

Az Európa-bajnoki döntõre a közvetlen felkészülést
2004. július 12-én kezdtük meg. Ezt megelõzõen az utolsó májusi
összetartáson a kerettagok egyéni programot kaptak a 

Sportlövészet: a Nemes testvérek egyforma erdménnyel tartják a honi rekordot
ezüstérmet hozhatott haza. Érdekesség, hogy az ob elött két
héttel az országos diákolimpián Diána húga, Nemes Adrienn már
180 körre javította az országos csúcsot, mellyel akkor a dobogó
legfelsõ fokára állhatott, most pedig Diána nyert hasonló
ereménnyel, tehát a testvérpár – mindketten „Csanádisok”

valamint Plichta Györgyi lövész-tanítványai – egymás között
holtversenyben tartják a magyar rekordot.

P. J. M.

A serdülõ korosztályú sportlövõk országos
bajnokságára a Mexikói úti lõtéren december elején került sor. 
A honi korosztályos megmérettetésen több KSI-s siker is
született. A légpisztoly 20 lövéses számban Nemes Diána

csúcsbeállítással (180 kör) végzett az élen. A fiúknál 173 körös új
országos rekorddal Varga Domokos szintén bajnoki címet szerzett.
Csapatban a KSI SE fiú hármasa (Károly, Varga, Halácsy) 

Belgrádban a válogatott
Eredmények: 

1. nap: II.   Kováts Ádám: 585+102,3; III. Háner Tamás:  586+98,6;
IV. Török Zoltán:  581+101,0; V. Rugovics Dániel: 583+98,2; X.
Nagy Dóra: 385.
2. nap: II. Török Zoltán: 593+102,4.; X. Kováts Ádám: 589.; XVI.
Háner Tamás: 583.; IX.  Nagy Dóra 395.

Kissné Oroszi Edit

spotlövészet sportági vezetõ
(kép 4.)

Az év utolsó nemzetközi versenyére Belgrádba utazott
a magyar sportlövõ válogatott, ahol junior és felnõtt puskás
valamint pisztolyos versenyzõk mérték össze tudásukat.

A junior puskás fiúk jó eredményekkel, jó helyezésekkel
zárták az elsõ napot. A második versenynapon Török Zoltán 

(kép 3.), a felnõtt versenyzõk között 593 körrel/ és 102, 4 döntõs
eredménnyel a II. helyen végzett. A junior lányok versenyében
az elsõ napon Nagy Dóra kicsit gyengébb eredményt ért el, 
de a második napon javított és 395 körrel, kiváló eredménnyel 
a felnõtt versenyzõk között éppen, hogy kicsúszott a döntõbõl.

(2.) (1.) 

(3.) 

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)
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Sportági beszámolók
Asztalitenisz: Két negyeddöntõs helyezés az ifjúsági világbajnokságon – A Jakab-

Molnár fiú páros a hetedik, a Jakab-Li Bin vegyes páros a nyolcadik helyen végzett

Sportági beszámolók
Atlétika: Erdõn-mezõn át fut Bene Barnabás
Az érettségire készül de már érett versenyzõ.

A verseny elõtt ki gondolta volna, hogy ez a
tizennyolcadik évét taposó pécsi fiatalember 
a kontinensbajnokság favoritjainak számon
tartott Ribakov fivéreket az utolsó métereken
veri meg. A PVSK atlétája ezzel egy rangos
több mint tíz esztendeje megrendezésre
kerülõ mezei futó versenysorozaton
szerzett aranyérmet. Az ez évi, a német-
országi Heringsdorfból startoló Európa-
bajnokságon huszonhét nemzet 373
atlétája állt rajthoz. A héraklészes fiú már
korábbi eredményeivel felhívta magára 
a figyelmet. Tavaly az Európai Ifjúsági
Olimpián 1500 méteren gyõzni tudott,
majd az idén ugyanezen távon Pozsonyban
valamint 5000 méteren Harkovban is
kiválóan teljesített. E sokoldalú sportoló 
a hazai mezõnyben abszolút verhetetlen, hiszen
mind 1500, mind 3000, sõt középtávfutóként 
10 000 méteren is bajnoki aranyat tudott nyerni.
Ezerötszázon egyébként 3:43.29 az egyéni legjobbja.

De kanyarodjunk vissza az Eb gyõzelemhez…   
Az indulóknak egy négy körös, 

5640 méteres, emelkedõkkel tarkított pályával
kellett megbirkózniuk. A mi fiúnk erõs

testfelépítését ezen a nehéz terepen jól tudta
kamatoztatni, az utolsó nyolcvanon hajrázta
le orosz vetélytársát, aki nem adta könnyen a
bõrét. Bene 16:18 mp – el gyõzött, 
Jevgenyíj Ribakov mindössze egy kurta
másodperccel szorult a második helyre, õt
testvére követte a harmadik helyen.

Az újdonsült bajnok a jövõben az
olimpián, Grand Prix - viadalokon és más
világversenyeken is megmérettetné magát.
De addig sem marad tétlen, mert nyáron itt

a korosztályos Európa-bajnokság, télidõben
pedig fedett pályán kell helyt állni.

Pucsok József Márton

Úszás: Hosszú eredménylajstrom rövidpályán

A rövidpályás szakág évzáró kontinensbajnokságára 
a szomszédos Ausztria fõvárosában került sor. Több korábbi
héraklészes, a már favoritnak számító Cseh László (kép 1.) 

és Risztov Éva (kép 2.), a hátúszó specialista Szepesi Nikolett (kép 3.)

valamint az idei év felfedezettje a mindössze tizenöt esztendõs
Hosszú Katinka (Bajai Vízügyi Spartacus) is a huszonöt méteres
medence rajtkövére állt.  Most lássuk idõrendben, az egyes
számokban nyújtott teljesítményeket. A bajai hölgy rövidebbik
számában, kétszáz méter vegyesen a legfiatalabbként verekedte
be magát a december 9-i nyolcas fináléba. Az igazi sztárokat
felvonultató mezõnyben (Urbanczyk, Klinar) végül a hatodik
helyet szerezte meg. Ugyanezen napon, a kettes pályán induló
Risztov Évára (Bp. Spartacus) is figyeltünk. Éva a kétszáz méteres
pillangóúszás címvédõje is hamarosan megmártózott a bécsi
uszodában. Most riválisainak jobban kijött a lépés és végül 
a negyedik helyen zárt. Klubtársa Cseh László ismét kiváló
formájáról adott tanúbizonyságot, kétszáz vegyesen a hazaiak
nagy kedvence Rogan csak kontinensrekordot repesztve, 

századmásodpercnyi különbséggel tudta õt legyõzni. A négyszáz
vegyes már teljes magyar diadalt hozott. Két medáliát is
begyûjtöttünk, hiszen az eredményhirdetésen Risztov Éva arany -
és Hosszú Katinka bronzérmének is szólt a magyar himnusz.
Katinka az ifi Eb arany után Ausztriából is dobogós helyezéssel
térhetett vissza.  Csehi Laci a hosszabbik vegyesúszó számban
nem hagyott kétséget a felõl, hogy ki az öreg kontinens legjobbja.
Esélyeshez méltóan elsõként, méghozzá saját tavalyi Európa-
csúcsát túlszárnyalva (4:03.96) csapott a célba. Végül a hátúszó-
döntõk is elérkeztek. Cseh már egy aranyéremmel a tarsolyában
vágott neki a száz méteres döntõnek. Harmadikként zárt, ami a
2003-as dublini eredményéhez (V. hely) képest egyértelmû
javulást jelent. A fiúk után alig telt el néhány perc és a harmadik
szparis versenyzõ Szepesi Nikolett, csakúgy mint az ír fõvárosban,
ugyanazon számban (kétszáz hát), most is hetedik helyezést
szerzett.  

P. J. M.

November 28. és december 5. között Japánban Kobe
adott otthont a sportág 2. ifjúsági világbajnokságának. A magyar
színeket négy leány és két fiú versenyzõ képviselte. A leányok az
idei kontinensbajnokságon csapatban elért második helye-
zésükkel kvalifikálták magukat a világbajnokságra, melyen végül
a 10. helyezést érte el a csapat. Pedig a negyeddöntõbe kerülés
kézzelfogható közelségbe került, miután a franciák ellen a három
gyõzelemig tartó párharcban már 2:0-ra vezetett csapatunk.

Az egyes versenyszámokban versenyzõink közül
legtovább a leányok versenyében Li Bin és Pergel Szandra jutott.
Mindketten a fõtáblára kerültek, ahol egyaránt a 16 közé jutásért
szenvedtek vereséget. A legfájóbb talán Jakab János korai
búcsúja volt az egyes versenyszámban, aki Európa-bajnokként
érkezett élete utolsó utánpótláskorú világversenyére.

A párosok versenyében azonban két egységünk is
bejutott a legjobb nyolc közé. Vegyespárosban az Európa-
bajnok Jakab-Li Bin páros (kép 1.) egyetlen európai párosként 

szerepelt a negyeddöntõben, ahol a mieinknek végül a házi-
gazdák egyik párosa jelentette a végsõ akadályt.

A legnagyobb éremszerzési lehetõség a fiú párosok
versenyében a Jakab-Molnár kettõs (kép 2.) elõtt adódott. 
Azt követõen, hogy a nyolcaddöntõben legyõzték a tajvaniak
legjobb párosát az elõdöntõbe jutásért, egy horvát duóval
kerültek szembe. A mérkõzés óriási csatát hozott, melynek döntõ
szettjében párosunk már csak egy poénra volt a sporttörténelmi,
elsõ magyar ifjúsági világbajnoki érmétõl. Sajnos a horvátok
azonban elõbb hárították a két meccslabdát, végül pedig 
a mérkõzést a maguk javára döntötték el.

A világbajnokság egyébként a várakozásnak
megfelelõen – a tavalyi évhez hasonlóan – hatalmas ázsiai fölényt
hozott. A hét versenyszámból hatban kínai, egyben pedig japán
aranyérem született. Az öreg földrész három bronzérmet
szerzett: egyet leány csapatban, egyet-egyet pedig a fiú és a leány
párosban.

L.K.

Nyolcvan éves a Magyar Asztalitenisz Szövetség

December 10-én a Jégszínházban tartott
díszközgyûlés keretében ünnepelte a Magyar Asztalitenisz
Szövetség megalakulásának 80. születésnapját. Az ünnepség
keretében elõbb a nyolcvan évet felölelõ történeti
visszatekintésre került sor, melybõl kiderült, hogy a sportág 
a világbajnokságokon 73 aranyérmet, 61 ezüstérmet és 
80 bronzérmet, az Európa-bajnokságokon
pedig 37 aranyérmet, 27 ezüstérmet és 
41 bronzérmet szerzett.

Ezt követõen Benedek

Fülöp a szövetség elnöke
életmûdíjakat, valamint emlék-
plaketteket adott át elisme-
résül a sportágban elért
kiemelkedõ eredményért és a
sportágért végzett kiemelkedõ
tevékenységért. Utóbbi kate-
góriában jutalmazásban részesült
Dr. Szabó Tamás (kép 3.) a NUPI
fõigazgatója és Hazsik Endre (kép 4.) 

a KSI SE igazgatója.
A díszközgyûlést megelõzõen az után-

pótlással foglalkozó egyesületek is elismerésben részesültek
munkájukért, melynek alapjául a Magyar Asztalitenisz
Szövetség által minden évben a fiú és a leány szakágnál (kép 5.)

egyaránt elkészített hivatalos utánpótlás szakosztályi
pontverseny szolgál. A pontversenyben 1-6. helyen végzett
egyesületek képviselõi kiemelkedõ 

utánpótlás-nevelõ munkájukért, míg a többi szakosztály
eredményes utánpótlás-nevelõ munkájáért vehetett át
emlékplakettet. Ezen túlmenõen a szövetség a pontversenyben
helyezett szakosztályokat az elért pontszámok alapján anyagi
támogatásban is részesíti, amely az idei csapatbajnoki nevezési

díjakból kerül visszaforgatásra az utánpótlással
foglalkozó egyesületek részére. 

Az ünnepség keretében elis-
merésben részesültek még az

idei hazai rendezésû
utánpótlás Európa-baj-

nokságon dobogós helye-
zést elért heraklészes
versenyzõk és az õket
felkészítõ szakemberek.  
Az idei Európa-baj-

nokságon két aranyérmet
nyerõ Jakab Jánosnak (kép 6.)

nemcsak délelõtt, hanem
délután is volt módja ünnepelni.

Délután kerültek megrendezésre
ugyanis az idei felnõtt Top 12 Bajnokság

elõdöntõi és a döntõ, ahol a fiatal heraklészes versenyzõ is
érdekelt volt és amely végül az õ gyõzelmével zárult. Jakabnak 
az év egyik legfontosabb versenyén aratott gyõzelme egyben 
az elsõ sikere volt a felnõttek között.

Lajtai Kristóf

asztalitenisz sportági vezetõ
(kép 7.)
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