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Hírek

A GÖRÖG FÕVÁROSBAN rendezett vívó csapatvilágkupa versenyen ismét brillíroztak kardozóink. A Nemcsik-Decsi-Lontay-Szilágyi
aranynégyes most mindössze néhány találattal a francia csapat mögött lemaradva, ezüstérmet szerzett. Az eseményrõl bõvebben
következõ számunkban olvashatnak…
A TÖBB MINT TÍZ ÉVES hagyományra visszatekintõ Molnár János Asztalitenisz Emlékversenyen hazai legjobbjaink is az
asztalokhoz álltak. A nívós nemzetközi viadalon 14 nemzet, 230 asztaliteniszezõje csapott össze. A mini-kadett korosztály (MC1)
versenyében a KSI-s Lakatos Tamás (kép 1.) gyõzedelmeskedett. A 12 esztendõs tehetség a nálánál három évvel idõsebb kadett
korosztályban is vitézkedett. A fiatal játékos legjobb magyarként ezüstérmet szerzett. A csapatok pontversenyében a KSI SE a
harmadik helyen zárt.
GYURTA DÁNIEL a legjobb európaiként, a második legjobb idõt úszta a pekingi tesztviadalon. A kétszáz méteres mellúszás olimpiai
ezüstérmese kiválóan teljesített a kínai uszodaavatón. A Jövõ SC-s klasszist csak a japánok menõje tudta megelõzni. Meglepetésre a
vegyesúszás világelsõje, a volt héraklészes Cseh László (kép 2.) (Kõbánya SC) ugyanezen számban negyedikként csapott a célba.
AZ IMMÁR 52. ALKALOMMAL megrendezett Bocskai István Emlékversenyen induló magyar csapat gerincét korábbi héraklészes
sportolók alkották, a hat aranyérembõl négyet a korábbi kiemeltek hozhattak haza. Így 51 kg-ban Bedák Pál (Vasas-Rica Hungária),
60 kilóban Varga Miklós (Harangi Imre SE), a 64 kilósok között Görbics Gábor (Vasas-Rica Hungária), végül a junior világbajnok Bacskai
Balázs (kép 3.) (Vasas-Rica Hungária) egyaránt gyõzedelmeskedett.
A BUDAPESTI Syma Sport- és Rendezvényközpontban az év egyik legrangosabb nõi tenisz eseményére került sor. A Federation
Cup versenysorozat Euro-Afrikai Zóna I. csoportjában a dán, a brit, a svájci és a bulgár válogatottal mértük össze tudásunkat. A
Szávay Ágnessel (kép 4.) felálló nemzeti csapatunk egyedül a klasszisokat felvonultató svájciaktól kapott ki, így válogatottunk a
románokkal egyetemben a csoport ötödik helyén zárt. A Világcsoport-rájátszásba a már említett svájci lányokon kívül a szerbek
jutottak be.
AZ ÚJESZTENDÕ NYITÁNYAKÉNT, a Honvéd Tüzér utcai „judoszentélyében” Országos Rangsorversenyre került sor. A viadalon a
KSI SE judokái is tatamira léptek. Mind a fiúk, mind a hölgyek versenyében több KSI-s érem is született. A 66 kilós súlycsoportban
Tóth János (kép 5.), 73 kg-ban Joó István állhatott a dobogó legfelsõ fokára. A szakosztály két „ásza” az olimpiai kvótás Baczkó Bernadett
és az ifi kontinensbajnok Maros Barbara - utóbbi sérülés okán - nem indultak a versenyen.
A PEKINGI OLIMPIÁIG Hajdú János (kép 6.) irányítja a felnõtt nõi kézilabda válogatottat. A honi szövetség szakmai igazgatója, aki az
utánpótlásnak is aktív szakembere, a 2008-as játékokig vállalta a megbízatást. Az ötvenöt esztendõs mesteredzõ korábban a férfi
korosztályos illetve a felnõtt válogatottat is vezette.
(4.)

(3.)

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2008. január, VII. évfolyam 1., sorrendben 63. száma.
(2.)

A TARTALOMBÓL:

Tudományos életünkrôl Sportiskola: módszertani segédanyagok támogatása
Iskolatükör: az 1.sz. Etalon Általános és Sportiskola
Sport XXI.:
visszatekintés 2007-re UEFA elismerés a tiszaújvárosi tábornak Sportági beszámolók: judo,
vívás, asztalitenisz, sportlövészet, kézilabda, atlétika hírek.

Héraklész Gála 2008

A

hasonlóan idén is díjazták a
Héraklész Program 2007-ben legjobban teljesítõ
utánpótlás-korú sportolóit és azok edzõit. Az ünnepélyes gálára a Syma Sport- és Rendezvénycsarnokban január
25-én került sor. A Program 20 sportágának legeredményesebbjeit
sportágankénti egyéni és összetett kategóriába sorolta a szakmai
zsûri, jutalmazták a legjobb csapatokat, összesen 57 tehetség
részesült elismerésben. A Gálán a díjakat a NUSI Utánpótlásnevelési Igazgatóságának vezetõi - Dr. Szabó Tamás és
Z ELMÚLT ÉVEKHEZ

Tóth József - mellett neves sportvezetõk - köztük Elbert Gábor
sport szakállamtitkár és Török Ottó NUSI-fõigazgató, a szövetségek elnökei, fõtitkárai - adták át. Az estet több száz vendég
részvétele mellett látványos show-mûsor kísérte.
A Héraklész Bajnok- és Csillagprogram által támogatott sportolók közül 2007-ben az utánpótlás világversenyeken
403 versenyzõ összesen 298 darab I-VIII. helyezést szerzett,
köztük 56 arany-, 40 ezüst- és 53 bronzérmet.

Baczkó, Hegyi, Tóth és Szilágyi az összetett gyôztes

(5.)
(6.)

A

az uraknál a Vasas vívója, Szilágyi Áron nyerte. A hölgyeknél holtversenyben az öttusázó
Tóth Adriennt (BHSE), a kajakos Hegyi Zomillát (KSI SE) és a judós Baczkó Bernadettet (KSI SE) egyformán a dobogó
tetejére szavazta a grémium.
Z ÖSSZETETT GYÕZELMET

A legjobb csapatokat is díjazták:
vízilabda és kajak-kenu a befutó

(1.)

A

következô számának tartalmából:

JUDO: VILÁGKUPA-SZEZON

ATLÉTIKA

A

CSAPATOK KÖZÖTT a férfi junior világbajnok vízilabdások (Bisztricsányi Dávid, Borsós Endre, Szabó Botond, Pecz Gábor,
Lázár Zsolt, Sziklai Tamás, Vörös Viktor, Kincses Attila, Salamon Ferenc, Varga Dénes, Hárai Balázs, Marnitz Gergõ, Decker
Attila); a „2-4 fõs kiscsapat” kategóriában a világbajnok kajak négyes (Gutyina Kinga, Tóth Dzsenifer, Csipes Tamara, Vad
Ninetta) és az ifi világbajnoki arany- és ezüstérmes kenu páros (Devecseri Ádám, Lakatos Zsolt) kapta a gyõzelmi trófeát.

BIRKÓZÁS.

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó
gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a www.nupi.hu
honlap KSI SE menüpontja alatt találhatók.
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Két gyôztesé a „Héraklész Újságírói Díj”:
fôszerepben a judo és a labdarúgás

A

GÁLÁN KERÜLT KIHIRDETÉSRE az ÖTM Sport
Szakállamtitkársága, a NUSI Utánpótlás-nevelési
Igazgatósága és az adidas Budapest Kft. közös
sajtópályázatának gyõztese. A „Héraklész Újságírói Díj” pályázat
célja a hazai utánpótlás-nevelést leghitelesebben bemutató
újságírók díjazása volt. A médiumok az utánpótlás-nevelés
területén megjelent alkotásaikkal pályázhattak.

A „Héraklész Újságírói Díj” gyõztesei: Újvári Gábor, az
Aloha Produkció tulajdonosa, aki a Sportklubon vetített filmmel
pályázott, mely a Góliát-McDonald's Football Club Tanévzáró
Fesztiválját mutatja be, valamint a Magyar Televízió Pécsi Stúdiója
által készített „Jönnek a Japánok” címû film, mely az Egerági
Üstökös SE dzsúdósairól szól.

A díjazott sportolókat a 2. oldalon található táblázatban tüntettük föl, eredményeiket honlapunkon, a www.nupi.hu-n olvashatják.
A Héraklész Programról még több információ a www.heraklesz.hu-n!
www.nupi.hu

Héraklész Gála 2008 - Díjazottak

Sportági beszámolók
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Sportlövészet: Cseh Grand Prix
A HAGYOMÁNYOKHOZ HÍVEN ismét résztvettünk a
csehországi Plzenben megrendezett nemzetközi sportlövõ Grand
Prix viadalon. A futócélosok közül Boros László (kép 1.) két számban
is érmet gyûjtött be. A gyõriek héraklészes sportolója egy aranyés egy bronzéremmel térhetett haza. A hölgyeknél a junior

világbajnok Keczeli Bianka
(kép 2.) (BEFAG) kétszer
állhatott a dobogó második fokára. Légpisztolyban Babicz Sára (kép 3.) (Nyíregyházi PLE)
egy francia és egy svájci lányt megelõzve végzett az élen.

(1.)

Hungarian Open
A HUNGARIAN OPEN elnevezésû légfegyveres
erõpróbán számos csillagprogramos valamint a korábbi évek
héraklészesei is a lõállásba álltak. A pisztoly szakágban a
lányoknál Csonka Zsófia aranyérmet gyûjtött be, a PVLK lövõje
már kiharcolta az olimpiai indulás jogát és ott lehet majd
Pekingben is. Babicz Sára épphogy lecsúszott a dobogóról, a
nyíregyházi lövõ így negyedik lett. Férfi légpuskában két indiai
versenyzõ mögött Kecsõ Zoltán (BHSE) a harmadik, Háner Tamás

(UTE) a negyedik helyen zárt. A hölgyek mezõnyében teljes volt
a „tarolás”. Az elsõ nyolc helyen öt magyar végzett, a dobogó
legfelsõ fokára az újpesti Joó Éva állhatott fel. A rutinos és sikeres
sportolónõ mögött a bajnokprogramos Karmacsi Ildikó (PVLK)
ezüstéremnek, Gábli Orsolya (Komáromi VSE), aki a Csillagprogram támogatottja, bronzéremnek örülhetett. Továbbá
Vincze Kinga (APLE) és Dalmati Nóra (BHSE) negyedik illetve
nyolcadik helyezést értek el.

Kézilabda: Nagyatádi felkészülési torna

Tudományos munka a NUSI-UPI-ban
(1.)

(2.)

(3.)

DR. SZABÓ TAMÁS igazgató úr megbízásából
leltárszerû adatbázist vezetek a NUSI-UPI kollégák tudományos és továbbképzési tevékenységeirõl. Az adatbázis elõször
táblázat formátumban jelent meg a 2006-os év végén. Az idén
januárban felfrissítettem az adatbázist egy nemzetközi „publikáció
és szakmai hozzájárulás” formátumban. Így az adatbázis második
kiadása a munkatársak címének, illetve nevének ABC sorrendjében egyértelmûen illusztrálja a magas számú és kiemelkedõ
minõségû munkásságokat. A NUSI-UPI-ból velem együtt 14
munkatárs (Dr. Pápai Júlia (kép 1.), Dr. Pucsok József Márton, Dr.
Szabó Tamás, Farkas Tiborné Márta (kép 2.), Géczi Mariann, Kovács
Árpád (kép 3.), Lehmann László, Pignitzky Dorottya, Szabó Kristóf (kép 4.),
Sziva Ágnes (kép 5.), Tóth József, Tróznai Zsófia és Velenczei Attila (kép 6.))
összesen 178 alkalommal jelent meg tudományos tevékenységben 2006 januárjától, avagy az elmúlt két évben. Ebbõl
31 fõleg nemzetközi és nagy részben idegen nyelven
megjelent munka, lektorált publikáció formájában kapcsolódik
egy vagy több UPI munkatárs nevéhez. Található konferencia

részvétel is bõven a listában, ahol a hazai
elõadásokon kívül munkatársaink NUSI-UPI
képviseletben hozzájárultak magas szintû nemzetközi
konferenciák sikeréhez Japánban, Kínában, Szlovákiában, és
Görögországban. A lista ezen kívül még tartalmaz magas számú
elõadásokat és több plenáris elõadást is. Mindez bizonyíték arra,
hogy a NUSI-UPI-ban a tudományos munka fellendült és
elváráson felüli sikereket aratván, valószínû, hogy a jövõben a
trend folytatódik mind több és több munkatárs hozzájárulásával.
Az adatbázis elektronikusan is elérhetõ, igényét,
kérem jelezze a szabo.attila@nupi.hu e-mail címre.
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(7.)
Dr. Szabó Attila (kép 7.)
tudományos tanácsadó

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZÕRE készül a junior férfi
kézilabda válogatott. A kontinensviadal kvalifikációs tornáját
márciusban rendezik Kalocsán. Az elhunyt Tóth László (kép 4.)
utódjául októberben Ifjabb Kiss Szilárdot nevezte ki vezetõedzõnek a Magyar Kézi(4.)
labda Szövetség, aki rögtön
munkához is látott. Nem
volt ismeretlen sem a
somogyi városka, sem a
szlovén ellenfél a fiataloknak, hiszen októberben már
jártak itt edzõtáborban,
majd továbbutazva Szlovéniában mérkõztek meg az
ottani korosztályos válogatottal. A két találkozó
mérlege egy gyõzelem és
egy vereség volt. A vezetõedzõ most nem számíthatott a Dunaferr és a Szeged fiatal
játékosaira, így a gárda gerincét a Veszprém és PLER
kézilabdázói alkották. A szlovéniaihoz hasonlóan Somogyban is
két mérkõzésre került sor. A második találkozón Kovács István, a
Rinyamenti KC játékosa is lehetõséget kapott a bizonyításra.

Az elsõ összecsapáson nem bírtak
egymással a csapatok. Rengeteget futottak a
játékosok, és mindkét vezetõedzõ a nyitott
védekezés mellett tette le a voksát. Ifjabb Kiss
Szilárd a 32-1-es, míg
Ivezic Slavko az 5-1-es
védekezést próbálta csapatával. A kemény védekezõ
munka a statisztikára is
rányomta a bélyegét, hiszen
az egyik oldalon 14, míg a
másikon 16 percnyi kiállítás
szerepelt a jegyzõkönyvben. A szlovének a második
félidõ derekáig tudták
maguknál tartani a vezetést, de a találkozó végén a
látottak alapján igazságos eredménynek mondható a 29-29-es
döntetlen. A mérkõzésen Balogh Zsolt, a PLER játékosa vitte
hátán nemzeti együttesünket, tizenöt találatával õ érdemelte ki a
legeredményesebb játékos címet.
Firnicz József - MKSZ

Atlétika: Elhunyt Szekeres Sándor, a KSI korábbi szakosztályvezetõje
GYÁSZOL a magyar atlétika és a KSI SE:
hatvannyolc esztendõs korában elhunyt Szekeres Sándor atléta
szakedzõ és testnevelõ tanár. Évekig tanított, majd edzõi,
sportvezetõi tehetségét több mint harminc évig az ország két
jelentõs szakosztályának élén kamatoztatta: a KSI (1970 - 79),
a Vasas (1979 - 88) majd ismét a KSI (1988 - 2002)
vezetõedzõje volt. Gyakorlati munkásságát a fiatalok
szakszerû nevelése mellett olyan felnõtt versenyzõk is
fémjelzik, mint Zsom Erzsébet, Pál Ferenc és Juha Olga.
Jelentõs elméleti, szakirodalmi tevékenység is
fûzõdik nevéhez. Oktatófilmek, szakkönyvek, sportiskolai
tantervek, módszertani írások jegyzik Szekeres Sándor tudását,

tapasztalatát. A „Fiatal atléták edzése”, a „Korszerû edzés az
atlétikában”, vagy éppen a nemrégiben megalakult közoktatási
típusú sportiskolák atlétikai kerettantervének írása, a könyvek
szerkesztésében való közremûködése hatékonyan hozzájárult
az atlétika sportág elméleti hátterének bõvítéséhez. A hetvenes
években irányította az utánpótlás-válogatott ugró szakágát,
majd a MASZ edzõbizottságának tagjaként vezette az
utánpótlás bizottságot. Nyugodt személyisége, tárgyszerû
meglátásai, edzõi tudása, szolid humora még sokáig kísérik
azokat, akik ismerték és tisztelték.
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Sportági beszámolók

Sportiskola: módszertani segédanyagok támogatása

Vívás: Világkupa-sorozat itthon és külföldön
A HAGYOMÁNYOSAN Budapesten megrendezésre
kerülõ Héraklész Világkupa mind az indulók számát, mind a
verseny színvonalát tekintve az esztendõ egyik legrangosabb
utánpótlás világversenye. A hatfegyvernemes viadalon két magyar érem
(1.)
is született. Elsõsorban az egyik
legeredményesebb szakágban a férfi
és nõi kardban jeleskedtünk. A
magyar válogatott legnagyobb
sikere Iliász Nikolasz nevéhez
fûzõdik. A Vasas SC kardozója olasz
és francia vetélytársait megelõzve, a
154 fõs mezõny élén végzett.
A hölgyeknél 172 vívó állt
a pástokra. Várhelyi Anna a BVSC
héraklészese nagyszerû teljesítménnyel a harmadik helyig jutott.
Az érmeken kívül férfi párbajtõrben
Budai Dániel (BHSE), nõi tõrben
Bíró Fanni és Horváth Andrea (MTK) a legjobb tizenhat
mezõnyébe kvalifikálta magát. Budai lendülete tovább tartott,
hiszen a junior párbajtõrözõk bázeli világkupáján a Honvéd

versenyzõje az ötödik helyen végzett. A 151 fõt számláló
versenyen induló Peterdi András (kép 1.) (PEAC) végül a 13. lett.
Kardvívásban is javában zajlanak a világkupaviadalok. Ez alkalommal a törökországi
Isztambulban gyûltek össze tizennyolc nemzet legjobbjai. A magyar
válogatott tagjai közül a korábbi
junior világelsõ illetve felnõtt csapatvilágbajnok Lontay Balázs (BVSC)
valamint a korosztályos világbajnoki
ezüstérmes, szintén csapatvilágbajnok
Szilágyi Áron (Vasas SC) egyaránt az
elõdöntõig menetelt.
Huszonhat nemzet, 277
vívója indult el a Koblenzben
rendezett junior férfi tõrvívó világkupán. Fantasztikus siker született,
hiszen Gátai Róbert (MTK) a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. A
legjobb nyolc mezõnyébe a GEAC színeibe még egy magyar
vívó, Steiner Dániel is beverekedte magát.
P. J. M.

Asztalitenisz: Madarász elõkelõ helyen tartózkodik az európai korosztályos ranglistán

(3.)

MADARÁSZ DÓRA (kép 2.) ezüstérmes lett a sheffieldi
A fiúknál a belgák
Serdülõ Európa TOP 10 Bajnokságon. A viadalt a 15 éven aluli
taroltak, a csapatverseny
korosztálynak elsõ alkalommal, az ifjúságiak versenyével együtt
után az egyes és a páros
rendezték meg. A történelmi erõpróbán a kecskemétiek serdülõ
versenyszámot is õk nyerték.
kontinensbajnoki ezüstérmese negyedik kiemeltként (egyben
Indeherberg a negyeddönegyetlen magyarként) indulhatott, és mindvégig harcban volt a
tõben a legjobb magyart a
bajnoki címért. Dóra hat forduló után
az elõkelõ második helyrõl várja a
folytatást. A bronzérmet az a kínaiportugál lány szerezte meg, akit a
(4.)
héraklészes sportoló három játszmában gyõzött le.
Itthon a Serdülõ NemBVSC-s Do Phuong Nam-ot (kép 3.)
zetközi Bajnokságon a Messzi István
3:1-re verte meg.
Sportcsarnok 18 asztalánál 24
Január elején a németorország, mintegy 190 fiatal verszági Seligenstadt-ban rendezték az
senyzõje
jelentkezett
játékra.
idei Ifjúsági Körverseny-sorozat elsõ
Részvételi rekordot döntött a torna,
állomását. A tíz versenyzõbõl és két
amely egyben fõpróbája volt a
edzõbõl álló küldöttség egy ezüstfebruár közepi Ifjúsági Nemzetközi
érmet és öt negyeddöntõs helyezést
Bajnokságnak, amely a Nemzetközi
könyvelhetett el, csak egyetlen
Asztalitenisz Szövetség Ifjúsági
versenyszámban, a leány csapatok
Körverseny-sorozatának állomása is
versenyében nem sikerült a legjobb
egyben. A Madarász Dóra (Kecskeméti
nyolc közé jutás.
Spartacus) vezette lány „A” csapat
Az ifjúsági fiú párosok
(2.)
bronzérme mellett Madarász párosban
küzdelmeiben Kosiba Dániel és
Sebestyén Péter a döntõig jutott, a fináléban azonban a házigazdák
szerzett ezüstérmet, így a házigazdák két éremmel zártak. A
párosa 1:3 aranyban jobbnak bizonyult párosunknál. Fiú
második helyen kiemelt kecskeméti hölgy egyéniben elvérzett a
egyesben legtovább Kosiba, a leányoknál pedig az elsõ éves
negyeddöntõben azzal a luxemburgi lánnyal szemben, akit a
Ambrus Krisztina (kép 4.) jutott, mindketten 5-8. helyezéssel zárták
csapatversenyek során megvert. A párosban viszont holland
a versenyt. A tavalyi ifjúsági Eb-n bronzérmet szerzõ
partnerével vigasztalódott, egészen a döntõig meneteltek,
Végh Zsuzsanna, Szvitacs Alexa duó szintén a negyeddöntõben
ezüstérmük egyben a mieink legjobb helyezését jelentette.
fejezte be a németországi versenyt.
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MOATSZ - P. J. M.

A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ sportiskolai kerettanterv
sportági digitális módszertani segédanyagainak elkészítésére
írt ki pályázatot a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága.
Nyolc sportági szakszövetség nyújtotta be pályamûvét, végül
6 sportág - birkózás, jégkorong, kajak-kenu, kézilabda, öttusa
és triatlon - részesült összesen: 9.869.000 Ft támogatásban.
A digitális módszertani anyagok mellett 19
sportágnak összesen 1.900.000 Ft összegû támogatást nyújtott

az igazgatóság nyomtatott módszertani segédanyagok
elkészítésére.
A digitális és nyomtatott módszertani anyagok
elkészítésének legfõbb szempontja, hogy illeszkedjen a sportág
által elkészített sportági kerettantervhez. A kész anyagok leadási
határideje 2008. április 30.
Lehmann László (kép 1.)
sportiskolai programvezetõ
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Iskolatükör
A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ sportiskolai módszertani központokat bemutató sorozatunkban ezúttal az 1. sz. ETALONSPORT
Általános és Sportiskoláról olvashatnak. Továbbra is várjuk a többi intézmény fényképes anyagait.
V.F.

Az 1. sz. ETALONSPORT Általános és Sportiskola, Budapest
AZ 1. SZ. ETALONSPORT Általános és Sportiskola
Budapest XVIII. kerületének legfiatalabb általános iskolája,
amelyben 1989-ben kezdõdött meg az oktatás. Az esztétikus,
tágas épületben 16 tanterem és 8 szaktanterem áll a diákok
rendelkezésére. Az utánpótlás-nevelést végzõ Pestszentlõrinci
Pestszentimrei Athletikai Sport Club kezelésében - ezen kívül balett-terem, kistornaterem, sakkterem, tornacsarnok, sportpályák, füves labdarúgó nagypályák, sátorfedésû mûfüves
labdarúgó pálya, távolugró gödör és futópályák állnak rendelkezésre a sportfeladatok megvalósításához.
Az országban elsõként 1999-ben itt jött létre az
Etalonsport, Sportberuházási, Egészségvédõ és Tehetséggondozó Program koncepciója szerint berendezkedõ és mûködõ
Általános és Sportiskola.
Az Etalonsport Program alapötlete, hogy a sportlétesítményeket az iskolában, az iskola közvetlen környezetében kell
megépíteni. Az elmúlt években mindez meg is történt.
Az iskola és a sportegyesület között hatékony az
együttmûködés. Egy fedél alatt él és tevékenykedik az önkormányzati fenntartású iskola és sportegyesület. Napi szoros
kapcsolatban végzi feladatát a tanító, tanár és edzõ az oktatónevelõ munka ill. a sportképzés területén.
Az iskola körzeten kívüli, így a sport iránt fogékony
gyermekek jelentkezését az egész XVIII. kerületbõl várja. A
felvételt - a beiratkozás elõtt - sportalkalmassági mérés elõzi meg.
Az elmúlt évek tapasztalata, hogy egyre nagyobb az
érdeklõdés a szülõk részérõl, ami azt igazolja, hogy az ilyen
konstrukcióban mûködõ sportiskolának van létjogosultsága. Az
indítható 2 elsõ osztályba az elmúlt években már többszörös volt
a túljelentkezés.

2007 szeptemberétõl az iskola közoktatási típusú
sportiskola és módszertani központ lett, ami igazából itt nem
jelentett az eddigi mûködéshez képest nagy változást. A nem önkormányzati tõkével megvalósult százmilliós nagyságrendû
sportlétesítményi beruházáson túl a sportiskolai mûködés finanszírozását alapvetõen a XVIII. kerületi önkormányzat látja el, de
jelentõs az egyesületi mûködésbõl adódó költségviselés is. A jövõben a kiszámítható pályázati pénzekre is óriási szükség lenne.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy
megvalósítható a jó tanuló, jó sportoló gyermekek képzése.
Évente több tanuló vette már át a tanév végén a fõváros „Élen a
tanulásban, élen a sportolásban” elismerést. Volt olyan diák is az
iskolában, aki válogatott kerettagságig jutott ritmikus
gimnasztika sportágban és a Magyar Köztársaság „Jó tanuló, jó
sportoló” cím birtokosa is.
Az iskola tanárai és edzõi úgy érzik, hogy maradandó
értéket teremtenek, a diákok szeretnek ide járni, a szülõk
elégedettek az itt folyó munkával és ezért érdemes a
továbbiakban is sokat dolgozni.

A mindennapi
testnevelés órák mellett
több szakosztályban, atlétika, ritmikus gimnasztika, labdarúgás, sakk,
karate, show és moderntánc-foglalkozásokon történik a rendszeres sportképzés és versenyeztetés.
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Rábai Zsuzsanna (kép 2.)
igazgató
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Sportági beszámolók

Sportági beszámolók

Labdarúgás: UEFA elismerés a tiszaújvárosi utánpótlástábornak

Judo: KSI - harminc év Kano nyomdokaiban

RENDKÍVÜLI ELISMERÉSBEN részesítette az Európai
Labdarúgó Szövetség az MLSZ-t: a szervezet értékelése szerint
a magyar szövetség tavaly nyári tiszaújvárosi utánpótlás és
grassroots tábora bizonyult ezen a területen 2007 legértékesebb
eseményének, s ezt az UEFA három oklevélben dokumentálta.
- Nagyon örülök az okleveleknek, és mivel ez már nem az elsõ
díj, amelyben az UEFA az MLSZ utánpótlás-programjait
részesíti, egyértelmû, hogy ez személyektõl független, kizárólag
szakmai elismerés - fogalmazott dr. Szabó Tamás, a NUSI-UPI
igazgatója. - A mostani méltatásra még büszkébbek is lehetünk,
mint az eddigiekre, mert azt mutatja, hogy a szövetség új
koncepciója eredményes. Én magam nagyon kedvezõ
benyomásokat szereztem a táborban, és a visszajelzések azt
tükrözik, hogy nem véletlenül…
A Michel Platini elnök és David Taylor fõtitkár által aláírt
oklevelek azt igazolják, hogy - a hivatalos szóhasználat szerint a „4. Magyar Grassroots Nyári Tábor” nyerte el a „2007. legértékesebb
Grassroots-eseménye” elnevezésû megtisztelõ címet. Emellett külön
méltatást kapott a futsal utánpótlás-kupánk, valamint a
hátrányos helyzetû gyermekek részvételével lebonyolított
tornánk is. - Természetesen nagy öröm számunkra az elismerés -

A MÚLT SZÁZAD ELEJÉN egy japán nagymester
érkezett hazánkba, hogy bemutasson és népszerûsítsen egy új
testnevelési egyben filozófia rendszert, amit judo-nak hívtak.
Kichisaburo mester a BEAC sporttelepén hatvan fõvel kezdte
meg négy hónaposra tervezett kurzusát és bizony a végére az
erõsen megfogyatkozott gárdából csak négyen maradtak. Akkor
a hírneves sensei nem sok jövõt
jósolt a magyar judonak és
kijelentette: „a magyar fiatalokban
nincs elég kitartás és elképzelhetõnek
tartja, hogy a judo nem fog
meghonosodni Magyarországon”.
Hát szerencsére a neves judoka
nagyot tévedett. A judo nálunk is
gyökeret vert szakosztályok,
mûhelyek alakultak, 1952-ben az
elsõ országos bajnokság is
megrendezésre került. Néhány
évvel késõbb Magyar Cselgáncs
Szövetség néven megalakul a
sportág hazai szervezete is. Talán
nem véletlen, hogy a judo elõször a sportág õshazájában,
Japánban mutatkozhatott be a nyári olimpiai játékok mûsorán.
Mindössze nyolc esztendõt két olimpiai ciklust kellett várnunk,
hogy megszülessen az elsõ igazi siker. Bajorország „fõvárosában”
Münchenben Hetényi Antal az ötödik helyen végzett. Talán túlzás
nélkül állíthatjuk, elsõ olimpiai pontunk, egy az olimpiai
aranyéremig ívelõ sikertörténet elsõ fejezete volt. A fejlõdést mi
sem mutatja jobban, hogy a kijevi felnõtt kontinensbajnokságon
Tuncsik József gyõzedelmeskedett,sõt a montreáli olimpián
Tuncsik már dobogóra is állhatott.

fogalmazott Õze Tibor (kép 1.), az MLSZ Grassroots-menedzsere. Tavaly helyszínt változtattunk, Tiszaújvárosban rendeztük meg a tábort,
amelyet eszerint az UEFA szakértõi is nagyon sikeresnek ítéltek. Az
oklevéllel jutalmazott események keretében még a 15 éves lányok is
játszottak meccseket és négy fiú korcsoport tagjai számára is rendeztünk
utánpótlás kiválasztó tábort és tornát. A tábor sikeréért nagyon sokan
dolgoztak, de közülük is kiemelném Kovács Szilveszter utánpótlásprogramvezetõ, Kovács Mariann asszisztens és a futsaltornát szervezõ
Király Gábor munkáját. Természetesen nem feledkezhetünk meg a
vendéglátó Tiszaújvárosról sem: rendkívüli támogatást élveztünk a
sportszeretetérõl híres város vezetõi részérõl.
A tavalyi táborozáson több turnusban közel ezer
gyermek vett részt. A tábor elõkészítésében, annak
finanszírozásában a NUSI Utánpótlás-nevelési igazgatósága az
MLSZ-szel szoros együttmûködésben igen komoly szerepet
vállalt. A tavaly júniusi összetartáson Dr. Szabó Tamás igazgató
mellett Pignitzky Dorottya, a Sport XXI. Program osztályvezetõje
és munkatársa, Békefi Leóné (kép 2.) is megjelent. A Gál Csaba által
vezetett sportcentrum szolgáltatásaival mindenki maximálisan
elégedett volt, így a tábornak idén is Tiszaújváros ad majd
otthont. Az elõkészítõ munkák már februárban elkezdõdnek.
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Sport XXI. Program: Visszatekintés 2007-re

MLSZ - NUPinfo

A SPORT XXI. PROGRAM törzsét az egyesületi és az iskolai támogatások alkotják. Ezen támogatási formán felül több
sportágban is versenyeket, táborozást, konferenciákat és továbbképzéseket is támogat a program. Az alábbi táblázatban a 2007-es
részprogramokat összegezzük.
Pignitzky Dorottya (kép 3.)
osztályvezetõ, Sport XXI. Program

A számos sportági
siker új mûhelyek,
így a KSI SE judo
szakosztályának
létrejöttét is elõsegíthették. 1978-at írtunk mikor két
hagyományos sikersportágunk a birkózás és a súlyemelés valamint egy „feltörekvõ csillag” a
judo összefogásával megalakult
a nehézatlétikai szakosztály. Az
érdeklõdésre nem volt panasz.
Már az elsõ toborzón 128 lelkes
fiatal jelent meg, hogy Farkas
Tibortól a birkózás, Leitner
Józseftõl a súlyemelés, Hetényi
Antaltól a judo alapjaival ismerkedjenek meg. Az általános
képességfejlesztés mellett a
növendékek mindhárom sportágból kaptak ízelítõt. A két
küzdõsport a judo és a birkózás
- hasonlóságaik miatt különvált
a súlyemeléstõl, majd e folyamat végén a nyolcvanas évek
közepére létrejött a KSI önálló judo mûhelye.

Nemzetközi porondon
(3.)

Forrás: www.triatlon.hu

AZ ELVÉGZETT MUNKA nemzetközi sikerek formájában
hamar meghozta gyümölcsét. A kilencvenes évek végén az új
évezred elsõ éveiben Szilágyi László volt a sikergyáros. A
nehézsúlyban vitézkedõ judoka juniorként elõször Európabajnoki aranyérmet, majd világbajnoki bronzérmet gyûjtött be.
A 2001-es Univerziade-n harmadik helyen zárt, egy évvel
késõbb már a felnõttek közt a kontinensbajnokságon is
szerencsét próbált. Itt ötödik helyezést szerzett. Az ifi
korosztályban is szép eredmények születtek. Az ifjúsági korú
fiúk legjobb eredménye mindeddig Joó István (kép 1.) és Szemán
Gergely (kép 1.) nevéhez fûzõdik. A két jelenleg csillagprogramos

sportoló 2003-ban, Bakuban megrendezett korosztályos Európabajnokságon egyaránt a dobogó harmadik helyén zártak. A fiúk
mellett mégis a „gyengébbik nem” képviselõi lettek a szakosztály
igazi zászlóvivõi. Maros Barbara (48 és 52 kg) és
Joó Abigél (63 kg) két évvel ezelõtt robbantottak
és kerültek be a nemzetközi élvonalba.
Elsõként Barbi a hazai rendezésû Ifi Eb-n
szerzett elsõséget, majd Abigél súlycsoportjában
bronzérmes lett. Tavaly a korosztályos Európabajnokságon Maros Barbara címvédõhöz
méltóan ismét gyõzött, sõt a prágai junior Eb-n,
Joó Abigéllel egyetemben bronzérmet szerzett.

Az olimpiai kvóta története
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EGYSZER VOLT, hol nem volt, volt egyszer egy kislány
Baczkó Bernadettnek hívták. Hamar kiderült a fiatal hölgy
nemcsak szereti a judót, de igen tehetséges is és ez bizony ideális
párosítás. Jöttek is az eredmények… 2002-ben újpesti színekben
még ifiként, majd késõbb juniorként lett Európa legjobbja. Az
U23-sok, sõt a felnõttek mezõnyében is szerencsét próbált az
akkor juniorkorú héraklészes, egy érem és egy ötödik helyezés a
mérleg. A rengeteg munka és a folyamatos formajavulás 2007-re
érett igazán be. A földkerekség legnehezebb viadalán a brazíliai

felnõtt világbajnokságon bronzérmet, ezzel egyben pekingi
kvótát szerzett. A kemény versenyév zárásaként a 23 éven
alattiak salzburgi Európa-bajnokságán sem talált legyõzõre az
akkor már KSI-s versenyzõ. Baczkó Bernadett 21 évesen lett tagja
az olimpiai keretnek, ez önmagáért beszél…
Dr. Hetényi Antal szakosztályvezetõ irányítása alatt,
Pánczél Gábor, Preiszler Gábor, Horváth István és Szombat Attila az
idõsebbektõl a legkisebbekig várja a judo szerelmeseit.
Pucsok József Márton
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