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– hírek

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

Szávay Ágnes (kép 1.) újabb sikert aratott. A junior korú tehetséges teniszezõ az ausztráliai szárnyalását követõen már
a fõtáblán folytathatta a versenyzést a kolumbiai fõvárosban magaslaton, salakpályán megrendezett WTA-tornán, ahol egészen
a nyolcaddöntõig menetelt. Ági jelenleg a 374. helyet foglalja el a világranglistán.
A kétszeres világkupa-gyõztes Berki Krisztián (kép 2.) 9.5 pontra értékelt gyakorlatával nagy fölénnyel az elsõ helyen
kvalifikálta magát a lólengés döntõjébe, a torna világkupa New Yorkban zajló fordulójában. A döntõben azonban nem sikerült
dobogóra állnia Kovács István tanítványának, Krisztián, miután leesett a szerrõl ötödik helyen zárt.
Az idei évad nyitóversenyén jól szerepeltek fiatal öttusázóink. A rangos fedett pályás nemzetközi versenyen Tibolya Péter
a negyedik, Németh Róbert a hatodik, Pajor Tamás a nyolcadik helyen végzett. A viadal színvonalát az olimpiai ezüstérmes Balogh Gábor
és a többszörös világbajnok Zadnieprovskis részvétele biztosította.
Az U18-as jégkorong válogatott (kép 3.) februárban több nemzetközi megmérettetésen is képviselte a magyar színeket.
Harmadika és hatodika között a lengyelországi Sosnowiecben, a Kelet-európai Jégkorong Ligában léptünk jégre, ahol a lett, lengyel,
ukrán nemzeti csapatokkal kellett megmérkõznie fiataljainknak. Hetedike és tizenkettedike között Olaszországban négy nemzet
tornáján vettek rész ifjú héraklészeseink, ahonnan a francia-olasz-osztrák-magyar „ütközetbõl” végül bronzéremmel térhettünk haza.
Közel ötven éve már, hogy az elsõ Énekes István emlékverseny keretében öklözõk léptek a szorítóba. Az idei erõpróbán
huszonegy hazai egyesület negyvennyolc sportolója mérte össze tudását. Az egyes súlycsoportok gyõztesei a Héraklész program
neveltjei, köztük is a KSI SE hat döntõs szerepléssel és Lukács Ádám (kép 4.) révén egy aranyéremmel is büszkélkedhet. A KSI ezzel
a szakosztályi pontverseny legeredményesebb mûhelye lett.
A budapesti Olimpiai Csarnok adott otthont az atléták országos bajnokságának. A héraklészes mezei futó Európabajnok Bene Barnabás (PVSK) mind az 1500, mind a 3000 méteres síkfutás fináléjában gyõzedelmeskedett. Hatvan méter gáton
a KSI-s Lippai Richárd (kép 5.) ezüstérmet hozhatott haza.
Gál Róbert (kép 6.) az athéni olimpián hatodik helyezést elért válogatott tornász most már a KSI SE tornasza kosztályát
erõsíti. Vereczkei István tanítványa három évvel ezelõtt, a cottbus-i világkupa talajküzdelmei során gyõzni tudott, késõbb ugrásban is
megvillantotta tudását. 2003-ban az anaheimi világbajnokság ugródöntõjében elért negyedik helyével végleg letette névjegyét
a tornasportban. Bízunk benne, hogy Gál Róbert immár a KSI színeiben is hasonlóan eredményes lesz.
Budapesten gyûlt össze a világ nõi kardozóinak élmezõnye. A február utolsó hétvégéjén megrendezett világkupán
a héraklészes Varga Dóra (kép 7.), a Csata DSE versenyzõje a legjobb tizenhat közé verekedte magát.
Az idei evezõs ergométeres országos bajnokságnak (kép 8.) a váci sportcsarnok adott otthont február 26-án. Az egész napos
felmérésen valamennyi korosztály képviseltette magát; 21 egyesület – köztük egy osztrák és egy angol – összesen 360 résztvevõje
húzta az evezõs erõgépet. A héraklészes korosztályban két új csúcs született: a serdülõknél Csankó Péter, az ifiknél Bende Zsófia révén.
Az eseményrõl bõvebben következõ számunkban olvashatnak.
Elsõ alkalommal került kiírásra február 26-27-én a Csanádi Fiú Kézilabda Kupa. Két korosztályban összesen húsz csapat
mérkõzött, végül a Csanádi és az Elektromos gárdája került ki gyõztesen. A „kézicsatáról” jövõ számunkban részletesen is
beszámolunk.
Február 10-én megkezdõdött a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia programjának társadalmi vitája. A „road-show” jellegû
fórumon a Nemzeti Sporthivatal vezetõ munkatársai mellett a NUPI-t Dr. Szabó Tamás, Tóth József és Lehmann László képviseli. A
téma rendszerint négy szakterülettel kapcsolatos: testnevelés és diáksport (utánpótlás-nevelés), rekreációs sport, versenysport, illetve
a szervezeti és irányítási rendszer.
A Nemzeti Sportszövetség második alkalommal rendezete meg ünnepélyes gáláját, ahol az elmúlt év legjobbjait díjazta. A
Magyar Sport Házában megtartott eseményen a sportvezetõk, sportolók mellett megjelent Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Dr.
Lamperth Mónika belügyminiszter. Az „NSSZ utánpótláskorú sportolója díj 2004.” elismerést Gyurta Dániel, Lontay Balázs és Bedák Pál
kapta; az úszó tehetség jelenleg is, a vívó és az ökölvívó kiválóság pedig korábban voltak a Héraklész program tagjai.
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következô számának tartalmából:

Héraklész visszatekintés – 2004. – 3. rész Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelõ Pikniken – 7. rész
evezés, jégkorong, kézilabda, sportlövészet, triatlon és vívás.

(8.)
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A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa
A tartalomból:
A Héraklész Bajnokprogram és a KSI SE 2004. évi értékelése – 2. rész A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub
– 3. rész
Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelô Pikniken – 6. rész
Sportági beszámolók:
asztalitenisz, judo, kajak-kenu, labdarúgás, vízilabda Hírek.

L

abdarúgó konferencia: Összefogás az utánpótlás-nevelés terén

z összefogás szellemében szervezett szakmai, tájékoztató
konferenciát a tavaly hét sportágban beindított Sport
XXI. utánpótlás-fejlesztési program részeként mûködõ Bozsik
Program iskolai alapprogramjában közremûködõ körzeti
szervezõk, valamint a NUPI kistérségi instruktorai részére
a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet. A Tóth József (kép 1.)
igazgató által vezetett konferencián felszólalt Dr. Szilágyi György
(kép 2.), a MLSZ tiszteletbeli elnöke, az UEFA Utánpótlás
Bizottságának tagja, Dr. Baksa László (kép 3.), a Góliát
McDonald’s FC elnöke, Dr. Szabó Tamás (kép 4.) a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet fõigazgatója valamint Farkas Tibor
(kép 5.), a Nemzeti Sporthivatal utánpótlás programokért felelõs
vezetõ tanácsosa. A konferencián elõadást tartott a Magyar
Labdarúgó Szövetség nevében Baranya István (kép 6.), a Bozsik
Program iskolai alapprogramjának szakmai igazgatója a hazai
labdarúgó utánpótlás általános helyzetérõl, majd tájékoztatást adott az iskolai labdarúgás struktúrájáról
és a 2005. évi feladatokról.
Az MLSZ, a NUPI, és a – korábban
még – GYISM olyan labdarúgó utánpótlásnevelési programot dolgozott ki, melynek célja
minél több gyermek bevonása a rendszeres
labdarúgásba valamint minél több fiatal
labdarúgó leigazolása. A teljes szakmai
felügyelettel az MLSZ lett megbízva.
A háromoldalú megállapodás értelmében
elsõdleges feladat az iskolai és az egyesületi
– Bozsik OTP-MOL Labdarúgó Akadémia –
program egymásra építése, ezzel az iskolák
és az egyesületek közötti rivalizálás és ellentétek
megszûntetése.
Szabó Tamás köszöntõjében az egyik legjobban
szervezett sportágnak minõsítette a honi labdarúgó szövetséget.
Mint mondta, azzal, hogy a labdarúgó utánpótlás nevelésére
komoly állami és szponzori pénzek állnak rendelkezésre,
a sportág kedvezményezett helyzetben van, élni kell a lehetõséggel, a felelõsség igen nagy. A fõigazgató – a többi elõadóhoz
és felszólalóhoz hasonlóan – a labdarúgás irányításában
résztvevõ szervezetek összefogására hívta föl a figyelmet.
Baksa László a tizenhét éve fenálló GMFC mûködését mutatta
be. Beszámolójában számokkal prezentálta, hogy a tavalyi
tanévhez képest jelentõsen, átlagosan negyven százalékkal

A

csökkent klubjukban a gyerekek, az iskolák, a csapatok és
az edzõk illetve testnevelõk száma. Az együttmûködést
hangsúlyosan szorgalmazta: „mûködjünk jól együtt!”
Baranya István a labdarúgó utánpótlás jelenét egzakt
módon mutatta be. A rendszer pénzügyi mûködtetésének állami
szerepvállalása – a szponzori pénzek mellett – 334 millió forint,
melybõl egyebek mellett az iskolai programra, melynek õ maga (1.)
a vezetõje: 117 millió forint, az egyesületi programra, melynek
Kereki Zoltán a vezetõje: 171 millió forint jut. Magyarországon
2222 sportegyesületben – mely utánpótlás-korú és felnõtt
korosztályú játékost foglalkoztat – összesen 165637 igazolt
labdarúgó sportol. A szakember szerint fontos már az
óvodáskorban megismertetni a gyerekekkel a labdarúgást, (2.)
az iskoláskorban pedig, fõleg alsó tagozatban megszerettetni
e játékot. Ez a képzés, mire valakibõl élvonalbeli játékos válhat
tizennégy-tizenhat éves folyamat. Cél: az iskolai labdarúgást
az egyesületi labdarúgás felé irányítani, de nem
rivalizálva, hanem, mint mondta „kezet nyújtva
egymásnak”. Jelenleg közel 45-50 ezren (3.)
alkotják a hazai labdarúgó utánpótlást.
A programigazgató áttekintette,
hogyan irányította az elmúlt tizenöt
esztendõben öt szervezet Magyarországon a labdarúgás iskolai utánpótlását,
ezzel szemben a szakmai felügyelet ma
(4.)
kizárólag a Magyar Labdarúgó Szövetség
hatásköre.
Farkas Tibor a sporthivatal részérõl
annak adott hangot, hogy a hivatal a Sport
XXI. programon belül a labdarúgást egy
egységes utánpótlás-nevelési rendszer egyik
(5.)
tagjaként kezeli.
A konferencia elõadói és résztvevõi az együttmûködés
szellemében megállapodtak arról, hogy a szakmai feladatok
a közeljövõben pontosításra kerülnek a labdarúgás utánpótlásának egységes rendszerré való kialakítása érdekében.
Szabó Tamás zárszavában a Sport XXI. program
2005. évi folytatását erõsítette meg. A program idén 928 millió (6.)
forintos állami pénzbõl fog mûködni, a költségvetés megvan,
a bõvülés három sportággal kell, hogy megvalósuljon.
A konferencia anyaga letölthetõ a www.nupi.hu
weboldal Sport XXI./labdarúgás oldaláról.
Vasvári Ferenc
(7.)

www.nupi.hu
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A Héraklész Bajnokprogram 2004. évi értékelése – 2. rész
Fôfoglalkozású és szerzôdéses munkaviszonyú edzôk foglalkoztatása
A sportági szakszövetségekkel történt egyeztetés
alapján minden sportágban legalább egy fõállású munkatárs
alkalmazásához ragaszkodtunk, aki egyben sportágvezetõi
feladatot is ellát. Emellett egyes sportágakban további fõállású
edzõk is dolgozhatnak. Ezek a vezetõ szakemberek a sportági
szakszövetségek felelõs döntése alapján a hazai utánpótlásnevelés elitjét képviselik, egész éves odaadó munkájuk garanciát
jelent a program szakmai irányítására, sportági felügyeletére.
A közvetlen szakmai feladatok ellátása mellett (éves programok
készítése, edzések, edzõtáborok vezetése, felmérések, ellenõrzések) olyan
szellemi mûhely jött létre, amelyre a hazai utánpótlás-nevelés
történetében még nem volt példa.
A fõállású edzõk mellett szerzõdéses munkaviszonnyal
további edzõk alkalmazására került sor. A szerzõdéses edzõk
sportágankénti létszáma a sportág vezetõivel a program indulása
elõtti megbeszéléseken, a sportág szakmai programjával
összhangban alakult ki. A csapatsportágakban például
kézenfekvõ volt a korosztályonkénti és/vagy nemenkénti
(pl. labdajátékok, torna), míg más sportágaknál a szakágankénti
és/vagy területi elvek alapján történõ munkamegosztás
(pl. atlétika, vívás).
A sportáganként biztosított fõ- és mellékállású edzõi
létszámokat (alábbi táblázat) a sportágak alapvetõen elfogadták,
egyes esetekben a létszámok emelését kezdeményezték, amelyet
általában nem, vagy csak rendkívüli esetben lehetett elfogadni.

Az edzõknek biztosított jövedelmek mértéke
ösztönzõnek bizonyult. A program a Gerevich ösztöndíjjal
párosulva az utánpótlás-nevelés évtizedes gondját megoldva
a legfelkészültebb szakemberek pályán tartását és foglalkoztatását is elõsegítette, a szövetségek értékelése szerint rangot
jelent a programban dolgozni.
A szerzõdéses munkaviszonyú edzõk munkaterhelésének elemzése azonban nagy hullámzást mutat.
A sportágak nagy részében a program jellegébõl
adódóan gyakran elõfordul, hogy ezeknek a kollegáknak
hosszabb ideig nincs közvetlenül a Héraklész keretek
felkészítéséhez köthetõ feladata.

Kajak-kenu: Héraklész Fizikai Felmérô Bajnokság – Gyôr, február 5.
Az idén ismét megrendezésre került a kajak-kenu
sportág nagy téli seregszemléje, a Héraklész Fizikai Felmérõ
Bajnokság. A verseny, amelyen 24 egyesület, több mint
700 sportolója vett részt, kiváló alkalmat nyújtott versenyzõinknek, hogy felmérhessék a téli alapozó munka eredményét.
Az eseményen nem csak a Héraklészes korúak vehettek részt,
hanem a sportág teljes utánpótlás korosztálya, egészen
a legfiatalabb 10 évesektõl, az utolsó éves ifikig.
A versenynek mint mindig, most is a gyõri Bercsényi
Miklós Középiskola adott otthont. A megnyitón Dr. Szabó Tamás
(kép 1.), a NUPI fõigazgatója köszöntötte a résztvevõket, majd
Angyal Zoltán szövetségi kapitány elismerõ plakettet adott át
Horváth Zsoltnak, az iskola igazgatójának, a kajak-kenu
sportággal folytatott együttmûködés elismerésért.
A szavak után a tettek következtek és elkezdõdtek
a felmérések Cooper-futásban, nyújtón félperces húzódzkodásban, bordásfalon lábemelésben és fekvenyomásban,

amit a hölgyeknek 30, a fiúknak 40 kilogrammal kellett egy
percig végezniük.
Minden versenyszámban születtek remek eredmények, talán a futásban maradtak el versenyzõink eddigi
legjobbjaiktól, ami a nagy hideg (kb.-10 Co) és a hó miatti csúszós
futópályának tudható be.
Az eredmények tükrében elmondható, hogy szinte (1.)
mindenkinek jól sikerült a téli felkészülés és sportolóink jó fizikai
állapotban várhatják a vízreszállást, hogy aztán elkezdjék a vízi
felkészülést a 2005-ös megmérettetésekre, amikben bõvelkedni
fog ez az esztendõ. Lesz síkvízi Európa-bajnokság, maratoni
Európa- és világbajnokság, EORV és az év fõ versenye, a hazai
rendezésû síkvízi világbajnokság Szegeden.
A Héraklész válogatott tagjai legközelebb a márciusi
vízi alapozó edzõtáborokban – amelyek helyszínei Dunavarsány,
Szolnok és Gyõr – folytatják a közös felkészülést, addig is
mindenki a maga szakosztályában készül.

EREDMÉNYEK
EGYÉNI (I.-III. HELY)

Nemek megoszlása a Héraklész Bajnokprogramban (2004.)

Weisz Róbert
kajak-kenu sportági vezetõ
(kép 2.)

(2.)

2.oldal
www.nupi.hu

7.oldal
www.nupi.hu
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Edzôtáborok

Asztalitenisz: KSI-s sikerek
(1.)

Serdülõ nemzetközi bajnokság zajlott a KSI asztaliteniszezõinek részvételével. Tizenhét nemzet versenyében a Barassó
(Kontyfa SE)-Szvitacs (Statisztika) felállású csapat a második helyen végzett, Barassó Barbara egyéni bronzéremig jutott. A KSI-t
képviselõ Szentkeressy-Kovács Adrienn – Lakatos Gyula tanítványa – (kép 1.) a legjobb nyolcig verekedte magát. A Szentkeressy-Végh
(Statisztika) páros a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
P.J.M.

Judo: Világverõ magyarok –

férfiak a Hungária-Szentkirályi világkupán,

A program legfontosabb szakmai törekvése
a kiválasztott sportolók foglalkoztatásában a hosszú távú,
folyamatos képzés feltételeinek megteremtése, amelynek
érdekében jelentõs mennyiségû – átlagosan kb. évi harminc
nap/fõ – edzõtábori nap finanszírozását terveztük.
Ezt a lehetõséget a sportágak egységes rendszer alapján
vehetik igénybe:
•
•

Leondingban a lányok
Bár a sportág legfõbb erõpróbája, athéni játékok
lezajlottak és a régi szabály szerint egy-egy olimpiát követõen
többen félreteszik a judogit, mégis közel 167 sportoló érezte úgy,
õ bizony nem bírja ki a Körcsarnok tatamijának illata nélkül.
A legtöbben - összesen tizennyolc nemzet - az „öreg” kontinensrõl
látogattak Budapestre, Afrikát egy ország, Ázsiát Japán és
Korea, míg Amerikát további három állam képviselte,
(3.)
ez összesen huszonnégy.
Nehézsúlyban Bor Barnától (kép 2.) jó szereplést vártunk,
no de, hogy minden meccsét tíz ponttal nyerje, arra talán még
legmerészebb álmaiban sem gondolt a paksiak kiválósága.
Mit hoz a sors, az aranymeccsen újra egy japánnal találtuk
magunkat szembe. A héraklészes junior kontinensbajnok
(4.) valósággal lehajtotta a szõnyegrõl riválisát, kétség sem fért hozzá
ki a jobb. Február tizenharmadik napja nem kerül fel a Kodokan
Intézet dicsõségtáblájára, hiszen a száz kiló után a plusz száz
döntõjét is elbukták a távol-keletiek.
A legkönnyebb kategóriában két magyar is pontszerzõ
helyen landolt. Burján László (kép 3.)(UTE), aki már a junior Vb-n
(5.) is megcsillogtatta cselvetõ tudományát, habár a szerencse is mellé
(2.)

szegõdött, igazán megküzdött a harmadik helyet érõ medáliáért.
A korábbi héraklészes sorrendben ötödik mérkõzését pont
Mester Dániellel (CVSE) vívta, Burján jutott tovább, a héraklészes
ceglédi judoka hetedikként zárt.
Hazánk ezzel a teljesítménnyel olyan, komoly
judokultúrával rendelkezõ országokat, mint Koreát és Franciaországot megelõzve végzett az összesített ponttáblázat élén.
A hölgyek eközben az ausztriai Leondingban szintén
világkupa viadalon vettek részt. Négy magyar versenyzõ
utazott el (Budai Anita-70 kg, Mészáros Anett-70 kg (kép 4.),
Szabó Brigitta-63 kg és Tóth Lilla-52 kg (kép 5.)) a „sógorokhoz”,
hogy érmekkel, helyezésekkel térjenek majd haza.
Két korábbi héraklészes, egyben korosztályos
világbajnok Szabó Brigitta és Mészáros Anett be is váltotta
reményeinket. Szabó négy meccsébõl kettõt hozott, míg az újpesti
cselgáncsos három gyõzelmet és két vereséget könyvelhetett el.
Így a CVSE sportolója az ötödik, míg Mészáros a hetedik helyet
csípte meg.

•
•
•

Ez a rendszer a gyakorlatban azt eredményezte,
hogy egyrészt személyre bontott pontos adatbázis alakult ki
az igénybe vett edzõtábori napokról, másrészt csak a valós,
kizárólag a kerettagokra, illetve a felkészítésükben
résztvevõkre vonatkozó költségek kerültek kifizetésre.
A sportágak az edzõtáborokat a sportági
sajátosságok, a keretek összetétele, az adott év világeseményeinek ritmusa és a keret létszáma alapján különbözõ
rendszerességgel és gyakorisággal vették igénybe. Kezdettõl
arra ösztönöztük a sportágakat, hogy lehetõség szerint

Egyedi igények
A program kezdetétõl erõteljes igény mutatkozott a szövetségek részérõl arra, hogy az alapvetõ támogatási formák
mellett (edzõtábor, központi edzés, vizsgálatok) egyéb feladatokat is finanszírozzon a program.

Labdarúgás: Tárgyalóasztalnál az MLSZ és a NUPI vezetõje

A leggyakoribb igények:

(7.)

(6.)

Vízilabda: Gyõzelem Kanadában

korosztályos világversenyeken való részvétel,
hazai nemzetközi verseny rendezése,
utazási költségek,
technikai eszközök vásárlása,
külföldi edzõtáborok támogatása,
a sportolók felkészítésében közremûködõ szakemberek díjazása (orvos, gyúró, pszichológus).

Ezeket a kéréseket egyedi módon elbírálva, csak abban az esetben támogattuk, ha az éves folyamatos képzést nem
veszélyeztette az átcsoportosítás.

Szenzációs eredményt ért el a KSI gyermek „C”
korosztályú vízilabdacsapata. Merész András vezette pólósaink
(kép 8.) Kanadában a 8th Annual SWPS Valentines Water Polo
Tournament-en egyesült államokbeli és kanadai, egy esztendõvel
idõsebb gárdákkal összemérve „vízes” tudásukat, száz százalékos
teljesítménnyel, minden mérkõzést megnyerve szerezték meg
végsõ gyõzelmüket. A gyõztes magyarok ugyanezen tornán
a három évvel idõsebbek között is sikeresen szerepeltek – három
gyõzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel térhettek haza.
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•
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Egyre több példa van arra, hogy a sportágak a kiemelkedõ jelentõségû hazai nemzetközi versenyeket Héraklész
néven rendezik meg (pl.: ökölvívás, vívás, kézilabda).

V.F.

V.F.

Forrás: tendrefoto.hu

Pucsok József Márton

Forrás: Záhonyi Tamás

Február negyedikén látogatást tett a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézetben Dr. Bozóky Imre (kép 6.),
a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. A sportág elsõ számú
honi vezetõje négyszemközti egyeztetésen vett részt a NUPI
fõigazgatójával, Dr. Szabó Tamással (kép 7.), melyen áttekintették
a magyar labdarúgás utánpótlás-helyzetét valamint a tavaly hét
sportágban – köztük a labdarúgásban – elindított Sport XXI.
utánpótlás-fejlesztési programot. A megbeszélésen mindezek
mellett az ezévi feladatokat is egyeztették.

sportági éves szakmai program készítése,
amely tartalmazza az edzõtáborokat;
a sportági referens az erre a célra kialakított
formanyomtatványon – idõpont, helyszín,
sportolók névsora stb. – leadja a következõ
edzõtábor megrendelõjét a NUPI-nak;
a NUPI megrendeli az edzõtábort;
a teljesítést a sportági referens igazolja;
a NUPI kiegyenlíti a tábor számláit.

a legjobb feltételekkel rendelkezõ központi edzõtáborokat
részesítsék elõnyben, amit azonban nem lehet maradéktalanul megvalósítani. Az elsõ két évben a központi
edzõtáborok magas árfekvése okozott gondot, éppen ezért
hatalmas elõrelépést jelentett, hogy 2003. januárjától
a Sportfolió Kht., a felnõtt válogatott keretekkel azonos
módon, a program számára is a legnagyobb kedvezményt
tudja biztosítani. A 2004. évtõl azonban, a MOB-on
keresztül megvalósított támogatások következtében
ugrásszerûen megnõtt a központi edzõtáborok igénybe
vétele, ezért számos program kiszorult a központi
edzõtáborokból.
Az edzõtáborokra biztosított források megfelelõ
mértékûnek bizonyultak. Biztosították az egész éves képzés
megvalósítását. A szövetségi forrásokkal kiegészülve
a legtöbb sportágban olyan arányú edzõtábori napot
teljesítettek és annyi központi edzésen vettek részt
a legtehetségesebb versenyzõk, ami az iskolai elfoglaltságukat is figyelembe véve optimálisnak mondható.
Az edzõtáborok zömében céltudatos, a korosztály
követelményének megfelelõ mennyiségû és minõségû munka
folyt. Napi terhelések például asztalitenisz 7-8 óra,
evezés 2-3 edzés, kézilabda alapozáskor 4-5, versenyidõszakban 3 edzés, torna 6-7 óra.
Az edzõtábori foglalkoztatások mellett több
sportág egész évben, állandó idõrend szerint szervezte
a közös keretedzéseket (pl. birkózás – heti 2 alkalom, atlétika –
szakáganként, röplabda, vízilabda, judo – regionálisan, vívás – heti
2 alkalom szakáganként, sportlövészet).

(folytatjuk!)
(1.)

Tóth József (kép 1.) igazgató és Molnár Viktória (kép 2.)
a Héraklész Bajnokprogram munkatársa
(2.)

(8.)
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A KSI SE 2004. évi értékelése – 2. rész
A Sportegyesületek Országos Szövetsége a február 11-én megrendezett, XI. Sportbálon „a 2004. év legeredményesebb
utánpótlás-nevelõ egyesülete” díjat (kép 1.) adományozta a KSI SE-nek valamint elnöke, Hazsik Endre (kép 2.) részére. A klubvezetõ immár
1991-óta vezeti sikeresen a jelenleg tizenegy szakosztályban, közel 1200 fiatalt sportoltató-nevelõ egyesületet. A negyvenegy
esztendõs KSI-t és annak vezetõjét elismerõ emlékplakettet Vass Károly, a SOSZ elnöke adta át a Budapest Kongresszusi
Központban. A rangos eseményt Dr. Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal elnöke nyitotta meg.

(1.)
A korosztályos válogatottakban – Héraklész Bajnokprogram – a KSI SE versenyzôinek aránya sportáganként /%/

(2.)

A KSI SE sportolóinak létszáma / fô / a sportágak korosztályos válogatott versenyzôihez viszonyítva

A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub – 3. rész: Tegnap és ma
A férfi kézilabda (kép 1.) kezdete a negyvenes évek elejére
tehetõ. Az alapítók között említhetjük Kovács István, Soó Gáspár,
Daróczi Károly, Daróczi József nevét. Azt már szinte mondani sem
kell, a nagypályás változat eredményesen hódított Székelyudvarhelyen, hiszen a csapat az A-osztályban játszott, olyan
sportolókat adott a hazai kézilabdának, mint Török Ernõ,
Török István, Kovács Károly, Kósa István, Kalóz János (utóbbi kettõ
síugrásban is remekelt), a válogatottban is helyet kapott
Nagy Sándor, dr. Danics Ferenc, Pahan Ernõ. A játékosok nevelése
folytatódott a kispályás korszakban is, Székelyudvarhelyrõl
indult el világhódító útjára Orbán István világbajnok, a sokszoros
válogatott Barabás Árpád, a felsõházban szerepelt Papp Péter,
Csavar Zoltán, Bartók Csaba, Jakab László, Bakó Lajos, na és a
Szentgyörgyrõl hozzánk került Akácsos Barna (ma Németországban él, edz, és még játszik) és a ,,szegedi” Ilyés Ferenc. A hetvenes
évek elején beindult sportiskola áldásos munkát végzett,
tette kötelezettségét, teljesítette hivatását. Ma Bakó Lajos tanár úr
két csoporttal – ifjúsági I. és ifjúsági II. – foglalkozik. 1986–87-es
korosztályú együttese, amely 2002-ben bronzérmet nyert
a korosztályos bajnokságon, 2004-ben ötödik helyen zárt, az idei
(2004–2005) bajnokság félidejében az elsõ helyen áll. Szorítunk
nekik, értük: Ferenczi Botond (válogatott), Tálas Huba (válogatott),
Lukács Attila (válogatott), Mihalcea Andrei (válogatott), Szabó
Szabolcs, Achim Tibor, Mester Zsolt, László Zsolt, Magyari Szilárd,
Orbán Levente, Szalma László, Bãdãu Rudolf, Gáll Zsolt.
A
székelyudvarhelyi
labdarúgás
születési
bizonyítványán az 1921-es év szerepel. A csapat neve Hargita
Testedzõ Egyesület. Az évek során egymást követték
az egyesületek, szakosztályok, a legjobb eredményük a
B-osztályban töltött bajnoki év, a Román Kupa elõdöntõjébe
jutás (1967–68-as bajnoki év). Székelyudvarhelyi játékos volt
Bálint Ferenc, Both II. György, Fodor János, Tamás Zoltán, Bálint
Andor, Dénes János, na de mi itt, Háromszéken a László László –
Széll Pötyi – László Gyula összetételû csatársorra emlékszünk
igazából, a mögöttük karmesterként irányító Jakabra,
a hátvédsor sziklakemény beállósára, Béresre, hiszen õk törtek
oly sok borsot a Textil, a Fások, a Kárpátok orra alá. Egy a kár,
hogy nem állt meg akkor az a fránya idõ… Hetvenben
megalakult a sportiskola szakosztálya Lõrincz Géza irányításával,

õt Péter József, Lõrincz Attila, Bálint Ferenc követte az edzõi
tisztségben. Az 1962-es korosztály 1976-ban megnyerte
a sportiskolák országos bajnokságát Borosjenõn, az udvarhelyi
sportiskola az évek során négyszer jutott el az országos ifjúsági
bajnokság döntõtornájára. Kiemelkedõ játékosai voltak:
Tamás Zoltán, Szávuly Attila, Szilveszter István, Jánosi Sándor,
Macskási János, Dénes János, Dénes Jenõ, Mihály Imre, Székely László, (1.)
Rácz Dénes, Kovács Csaba, Veress Ferenc, Szabó István, Botorog János,
Nagy András, Kiss Lajos, Páll László. Ma Péter József, Lõrincz Attila
és Bálint Ferenc hat csoportban százhúsz gyermekkel foglalkozik,
szoros együttmûködésben a Budvár sportegyesülettel.
Ifjúsági I-es és ifjúsági II-es csapatuk részt vesz az országos
bajnokságban, az 1987–1994 között született gyerekbõl
összeállított csapatok a megyei bajnokság minden korosztályába
neveztek.
A sakk (kép 2.) minden kétséget kizáróan a Vajda családot
(Albert, Levente, Szidónia) juttatja eszünkbe. Ez természetes,
hiszen a sakkolimpián hatodik helyen zárt magyar válogatottnak
tagja volt Vajda Szidónia, még korábban testvére, Vajda Levente is
részt vett a román válogatottban a sakkolimpián (1998), elõtte
és utána több ifjúsági világbajnokságot nyert, nagymesteri címet
szerzett. A sportiskola szakosztálya 1999-tõl mûködik Balázs (2.)
István irányításával. Két csoportban mintegy tizenöt–húsz
gyermek dolgozik. Vajdáék helyét Péter János, Árgyó Nóra (2003ban az ifjúsági világbajnokságon a huszonharmadik helyezést érte el,
2004-ban az országoson hatodik lett), Ádám András, aki éppen
Görögországban tartózkodik az ifjúsági világbajnokságon).
Nem vitás, a székelyudvarhelyi sakkéletnek ma is adottak
a zászlóvivõi.
Az igazgató irodájának falán látni egy hatalmas
zászlót, az asztalon díszeleg egy nagy serleg – ezeket a Magyar
Köztársaság elnöke, Mádl Ferenc adta át–, Budapestrõl, az FTC
pályájáról hozta haza az Iskolás Sportklub labdarúgócsapata,
miután megnyerte a tizenhét–tizennyolc évesek korosztályában (3.)
az összmagyar labdarúgó-bajnokságot.
Az Iskolás Sportklub nagyszerû testvérkapcsolatot
épített ki és ápol Sopronnal (gyeplabda), Kiskunhalassal
(nõi kézilabda), Mezõberénnyel (labdarúgás) és Kazincbarcikával,
a Nemzet Sportvárosával (birkózás).
Áros Károly
(kép 3.)

Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelô Pikniken – 6. rész
A testnevelés tárgyi feltételei

Zsoldos Péter
a KSI SE munkatársa
(3.)
(kép 3.)

Ha pontosan akarjuk pozícionálni a testnevelés és a
testnevelõk helyzetét az iskolában, fel kell tárni a testnevelés
tárgyi feltételeit is. Tudjuk, hogy a megfelelõ létesítmények és
eszközök nélkül nem lehet minõségi munkát végezni az órákon,
éppen ezért kérdeztük meg a testnevelõket arról, hogy milyen
létesítményeket használnak.
Létesítmények használata

(4.)

A létesítmények állapotáról a következõ részben olvashatnak.
Kovács Árpád (kép 4.)– Velenczei Attila (kép 5.)
az NSKI munkatársai

A KSI SE – Héraklész Alapprogram – szakembereinek végzettség szerinti megoszlása / fô /
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(5.)

