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Sportszakmai konferencia Kazincbarcikán Kajak-kenu maraton vb és EORV Súlyemelô junior
Eb Triatlon U23-as és ifi Eb Vízilabda nôi junior Eb

HÚSZ ÉVEN aluliak számára kiírt
nemzetközi judo versenyre került sor
Prágában. A fiúk mezônyében valósággal
taroltak cselgáncsosaink, szinte az összes
súlycsoportra akadt érem- és pontszerzô.
Hatvan kilogrammban Mayer Tibor (CVSE)
a hetedik helyen végzett. Egy kategóriával
feljebb a dobogós helyekre mind magyar
versenyzô állhatott fel: Kovács Márton (ASE)
az elsô, Gorjanácz Zsolt (UTE) a második,
Zámbori Bence (BHSE) a harmadik helyen
zártak. Hetvenhárom kilóban Ruisz György
(BHSE) ezüstérmet, Skapinyecz Dávid
(Debreceni Sportiskola) egy ötödik helyet
gyûjtött be. Szlezák János (Hermann Ottó
DSE) bronzérmes lett a 90 kilósok között, a
honvédos nehézfiú, Hoppál Dániel (100 kg)
hetedik helyezést ért el. 

JUBILEUMI VASLÓ KUPA a
Millenáris sporttelepen. A szomszédos
országok - osztrák és cseh csapatok -
kerekeseivel együtt hat kategória 70 bringása
állt rajthoz a KSI SE Kerékpáros Szakosztálya
által szervezett viadalon. A tizedik alkalommal
kiírt Vasló Kupán a szervezô klub kerekesei
közül eredményeivel kiemelkedik Bedike
Marcell és Szalontai Sándor (kép 1.). 

KAJAKOSAINK Gödön is
remekeltek. Augusztus utolsó hétvégéjén
rendezték a Dunakanyar egyik legnagyobb
vízi rendezvényét, a Göd Kupát, melyet az
osztrákok tettek nemzetközivé. A versenyen
rajthoz áll többek közt az újdonsült Európa-
bajnoki bronzérmes Slezsák István (kép 2.), a
tavalyi maraton világbajnok Pélyi Dávid és
az ötödik helyezett Kulifai Tamás. Az ifik
versenyét végül „Slezsó” nyerte.

AZ IDEI ESZTENDÔBEN Zágráb,
immár negyedik alkalommal adott otthont
egyetemi evezôs Európa-bajnokságnak. Az
augusztus 28-30-ai kontinens-viadalon a
magyar színeket a Szegedi Tudománye-
gyetem csapata két hajóval képviselte. 
A két egység közül Kitka Gergô
könnyûsúlyú egypárevezôsben Európa-
bajnoki címet szerzett.

A LOMBARD KUPA elnevezésû
asztalitenisz ranglistaverseny összetett
pontversenyét az egyesületeknél a
Lombard-BVSC, egyéniben pedig az
"exhéraklészes" Zwickl Dániel (kép 3.) nyerte.
Párosban Lindner Ádám és a korábbi
bajnokprogramos Molnár Krisztián
(Celldömölk) diadalmaskodott.

TESTNEVELÔ TANÁRI konferencia
Gyulán. A Magyar Testnevelô Tanárok
Országos Egyesületének (MTTOE) országos
szakmai-módszertani kongresszusára augusz-
tus 22-23.-án került sor. A Békés megyei
rendezvényen igazgatóságunkat Dr. Szabó
Tamás igazgató – aki „Utánpótlásképzés,
iskolai testnevelés, diáksport” címmel tartott
elôadást – és Lehmann László, a sportiskolai
rendszer koordinátora képviselte.

ÚJABB HAT ISKOLA csatlakozott a
sportiskolai rendszerbe, így számuk 62-re nôtt.
A 2008-09-es tanévtôl a már mûködô 56
közoktatási típusú módszertani központ
mellett 6 önként csatlakozó kezdte meg a
sportiskolai programot. Ezek az iskolák
szintén a sportiskolai kerettanterv szerint
végzik a nevelô-oktató munkát, illetve a
sportágfejlesztéseket. Mûködésüket a 2007.
február 23-án megjelent miniszteri rendelet
szabályozza. Az új iskolák: Óhatvani Óvoda és
Ált. Isk. (Hatvan), Szent István Egyetem
Gyak. Ált. Isk és Gimn. (Jászberény),
Batthyány Ált. Isk. (Érd), Zipernowsky
Károly Ált. Isk. (Budapest, Óbuda-
Békásmegyer), Ált. Isk. (Tarnaméra) és
Janikovszky Éva ÁMK (Kozármisleny).

(1.) (2.) (3.)

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a www.nupi.hu honlap KSI SE
menüpontja alatt találhatók. A HÉRAKLÉSZ PROGRAMMAL kapcsolatosan a www.heraklesz.hu honlapon  tájékozódhatnak.

A következô számának tartalmából:

Az utánpótlás-nevelés helyzetérôl ôszintén 
– beszélgetés dr. Szabó Tamással, a NUSI igazgatójával

„A HELYZET mindenképpen biztató.
Az utóbbi három esztendôben nagyon jól
szerepeltek utánpótlás-korú sportolóink.
Évente átlagban 150 érmet hoztak haza a
különbözô sportágak korosztályos világ-
versenyeirôl. A sikerekben mintegy 200 

tehetségünk érdekelt. Az is derûlátást
táplálhat, hogy Pekingben mintegy 60
olyan fiatalunk képviselhette az ország
színeit, akik az elmúlt években élvezhet-
ték az állami támogatás sokoldalú segítsé-
gét, programunk elônyeit. Az elôjelek 

szerint azonban Londonban már sokkal
több sportoló lehet majd tagja az olimpiai
csapatnak, hiszen a gondos értékelés szerint
jobb helyzetben vágunk neki az újabb
olimpiai ciklusnak, mint négy évvel ezelôtt
az Athén utáni idôszakban Pekingnek.”

(Vad Dezsô interjúja a 4. oldalon olvasható)

Héraklészesek Pekingben: 60-an a 171-bôl…

A 2001-ÓTA MÛKÖDÔ Héraklész
Program által államilag támogatott 
fiatalok közül 15 sportág, összesen 60
sportolója utazott a kínai fôvárosban
megrendezett ötkarikás játékokra. A 

versenyzôk számát tekintve 8-an végeztek
dobogón; 1-8. helyezést 7 sportág 26 
sportolója ért el; rajtuk kívül tisztességes
helytállásról tett bizonyságot összesen 13
sportág 36 képviselôje. A Héraklész 

Bajnok- és Csillagprogram hajdani és
jelenlegi sportolói közül kikerült 60 fô 
jelentôs létszámot jelent az összesen 171
fôs pekingi kerethez viszonyítva.

(folytatás a 2. oldalon)

Peking a KSI szemszögébôl

ÖT SPORTÁGBAN összesen
tizenhárom olyan sportoló képviselte
Magyarországot Pekingben, aki elmond-
hatja: egykoron, vagy még a mai napig is 

– a hajdani Központi Sportiskola –, mai
nevén a Központi Sport- és Ifjúsági
Egyesület sportolója. Eredményeiket
tekintve kiemelkednek a vízilabdázó 

férfiak és a kajakos hölgyek. Az olimpiai
szerepléssel kapcsolatban – edzôként
vagy szakvezetôként – öt sportágban hat
szakember kapott megbízást. 

(folytatás a 3. oldalon)

Ifj. Török Ottó az új sport szakállamtitkár 

SZEPTEMBER 1-JÉTÔL – Elbert
Gábor augusztusi lemondását követôen
– ifj. Török Ottót nevezték ki az
Önkormányzati Minisztérium Sport
Szakállamtitkárságának élére. A 37 éves
sportvezetô 2007. január óta a Nemzeti 

Utánpótlás-nevelési és Sportszolgálta-
tási Intézet fôigazgatója volt. Elôtte az
Olimpiai Központokban látott el külön-
bözô vezetô beosztásokat. Versenyzôi
pályafutása idején tagja volt a junior-,
majd felnôtt kardvívó-válogatottnak. A 

szakállamtitkár célkitûzései között
szerepel többek közt Dr. Szabó
Tamással, utánpótlás-nevelési igazgató-
val közösen átvilágítani az utánpótlás-
nevelési programok jelenlegi mûködését,
melyek folytatását is megcélozta. 

NUPinfo

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;  
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa; 

2008. augusztus, VII. évfolyam 8., sorrendben 70. száma.

A TARTALOMBÓL: Tudományos beszámoló Dániából Sportági
beszámolók: judo, jégkorong, vízilabda, kézilabda, kosárlabda, röplabda hírek.

    



Héraklészesek Pekingben: 60-an a 171-bôl…

Judo: Hét érem a junior A-kategóriás nemzetközi versenyrôl
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AZ ALÁBBIAKBAN összegyûjtöt-
tük a pekingi olimpián szerepelt egykori
és jelenlegi héraklészes sportolókat. A
2001-óta mûködô Héraklész Program
által államilag támogatott fiatalok közül
15 sportág, összesen 60 versenyzôje
utazott a kínai fôvárosban megrendezett
ötkarikás játékokra. Az eredményeket
figyelembe véve kiemelkedik
Hosnyánszky Norbert, Varga Dániel és
Varga Dénes vízilabdások aranyérme,
Cseh László 3 úszó ezüstje, Fodor
Zoltán birkózó-, Kozák Danuta és
Szabó Gabriella kajak ezüst- és Kiss
Tamás kajak bronzérme; a személyek
számát tekintve 8-an végeztek dobogón.
Az olimpián 1-8. helyezést 7 sportág 26
sportolója ért el; rajtuk kívül tisztességes
helytállásról tett bizonyságot összesen
13 sportág 34 képviselôje. A Héraklész
Bajnok- és Csillagprogram hajdani és
jelenlegi sportolói közül kikerült 60 fô
jelentôs létszámot jelent az összesen 171
fôs pekingi kerethez viszonyítva.

1-8. helyezést értek el:

Birkózás: 2. hely: Fodor Zoltán (kf-84
kg); 5. hely: Bácsi Péter (kép 1.) (kf-74 kg);
8. hely: Lôrincz Tamás (kf-66 kg).

Judo: 7. hely: Csernoviczki Éva (48
kg), Baczkó Bernadett (57 kg) és
Mészáros Anett (70 kg).

Kajak-kenu: 2. hely: Kozák Danuta és
Szabó Gabriella (K-4 500m egység
tagjai); 3. hely: Kiss Tamás (kép szöveg alatt)

(C2-1000m páros tagja).
Kézilabda: 4. hely: Bódi Bernadett,

Herr Orsolya, Szûcs Gabriella, Tomori
Zsuzsanna, (nôi csapattagok (kép szöveg alatt) ).

Úszás: 2. hely: Cseh László (400
vegyes, 200 vegyes és 200 pillangó); 5.
hely: Gyurta Dániel (200 mell); 6. hely:
Kis Gergô (400 vegyes) és Jakabos
Zsuzsanna - Mutina Ágnes - Verrasztó
Evelyn - Dara Eszter (kép 2.) (4x200 nôi
gyorsváltó)

Vívás: 4. hely: Újlaky Virginie (tôr
csapattag); 7. hely: Szilágyi Áron,
Lontay Balázs (kard csapattagok).

Vízilabda: 1. hely: Hosnyánszky
Norbert, Varga Dániel és Varga Dénes
(ffi csapattagok).

Nem végeztek pontszerzô
helyen – úszásban és vívásban
versenyszám szerint értendô! –
, de tisztességgel helyt álltak:

Asztalitenisz: Jakab János (egyéni)
és Póta Georgina (egyéni).
Atlétika: Kürthy Lajos (súlylökés),
Olteán Csongor (gerelyhajítás), Orbán
Éva (kalapácsvetés) és Farkas Györgyi
(hétpróba).

Birkózás: Veréb István (szf-74 kg) és
Sastin Marianna (63 kg).

Judo: Bor Barna (+100 kg).
Kajak-kenu: Sáfrán Mátyás és Sáfrán
Mihály (C2-500m)

Ökölvívás: Bedák Pál (48 kg),
Kalucza Norbert (51 kg) és Varga
Miklós (60 kg).

Öttusa: Gyenesei Leila (egyéni).
Sportlövészet: Csonka Zsófia (10 m

légpisztoly, 25 m és 25m gyors
sportpisztoly).

Súlyemelés: Baranyai János
megsérült (77 kg).

Tenisz: Szávay Ágnes (egyéni és páros).

Torna: Böczögô Dorina (egyéni
összetett).

Úszás: Gercsák Balázs (400 m gyors),
Boulsevicz Beatrix (200 m pillangó),
Hosszú Katinka (200 és 400 m vegyes),
Jakabos Zsuzsanna (400 m vegyes), Kis
Gergô (1500 m gyors), Makány Balázs
(100 m gyors), Mutina Ágnes (200 m
gyors), Szepesi Nikolett (100 és 200 m
hát), Verrasztó Evelyn (200 m hát és
vegyes), Tompa Orsolya (100 m gyors),
Dobár Éva (50 m gyors), Kovács Emese
(200 m pillangó), Pecz Réka (100 m
mell), Nagy Réka (800 m gyors), Kapás
Boglárka (400 m gyors), Dara Eszter
(100 és 200m pillangó), Bernek-Nagy-
Povázsay-Kozma (4x200 m ffi
gyorsváltó), Kovács Norbert (200 m
gyors) és Rudolf Roland (100 és 200 m
hát).

Vívás: Nagy Orsolya (kard egyéni) és
Szilágyi Áron (kard egyéni).

A héraklészes Módos Péter birkózó
betegség miatt nem utazhatott a Pekingi
Olimpiai Játékokra.

NUPinfo

A NÉMET FÔVÁROSBAN igen népes

nemzetközi mezôny gyûlt össze, ahol 26 nemzet,

közel 450 judokája lépett tatamira. A héraklészes

csapat ismét remekelt – összesen hét érmet

kasszírozott be.

A hölgyek versenyében Maros Barbara (KSI) az

52 kg-os mezônyben szerzett bronzérmet. A 

miskolci Karakas Hedvig (MVSC) (kép 1.)

súlycsoportjában, az 57 kg-ban nem talált legyôzôre,

klubtársa, Gáspár Eszter 63 kilóban lett második

helyezett. A 70 kilós lányok között Joó Abigél (KSI)

(kép 2.) is megállíthatatlan volt, megnyerte súlycso-

portja küzdelmeit.

A fiúknál Kocsis Ábel (BHSE, 55 kg) a második 

helyen zárt, hatvanhat kilogrammban Gorjanácz

Zsolt (UTE) állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

Krizsán Szabolcs (KSI) súlycsoportjában – 81

kilogramm – ötödik lett, végül 100 kilóban Juhász

Ádám (TFSE) is begyûjtött egy második helyet. A

versenyt követô edzôtáborban  fiatal judósaink

csaknem 400 sportolóval mérhették össze tudásukat.

P. J. M.

Röplabda: Bronzérmes fiúk az Eötvös-kupán        

A FIÚK ÉS A LÁNYOK mezônyében is

ázsiai csapat nyerte a 12. Eötvös-kupát. A

hagyományos nemzetközi utánpótlástorna idén is

számos színvonalas, izgalmas meccsel szórakoz-

tatta a nézôket. A legeredményesebb magyar

csapat Kelemen István edzô együttese, a

dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola

gárdája volt, amely bronzérmet nyert. 

A debreceni Tóth Árpád Gimnázium torna-

csarnokában rendezett helyosztókat a magyar fiú

serdülô-válogatott A és B csapata is gyôzelemmel

kezdte. Az 5–8. helyért Buzek László edzô egyik

együttese, az ukrán CK Spartak Sambir ellen

nyert 2:1-re, a másik alakulat pedig a szintén

ukrán Visk ellen gyôzött 2:0-ra. Az ötödik helyért

így a magyar válogatott egymással találkozott, s

2:0-ra a B csapat nyert. Az elôdöntôt szombaton

elbukó dunaújvárosi Hild József Szakközépis-

kola gárdája a bronzmeccsen óriási csatában

verte 2:1-re a lengyel UKS Mosir Jaslót. A

döntôben a kínai Tianjin Guang Xiang VC

szintén három játszmában bizonyult jobbnak a 

román CSS CFR Bucurestinél. 

A lányok mezônyében a magyar serdülô-

válogatott (kép szöveg alatt) az 5–8. helyért rendezett

meccsen Tunézia válogatottjától kapott ki (0:2), a

hetedik helyért pedig Kazahsztán együttesével

küzdött, de a gyôzelem ezúttal is elmaradt (1:2),

így Németh Lajos edzô csapata a nyolcadik lett.

A bronzmeccsen a házigazda Eötvös DSE 2:0-ra

kikapott a lengyel UKS Mosir Jaslótól, a

döntôben a tajvani válogatott 2:0-ra nyert Izrael

ellen. 

Olimpiai Reménységek Versenye 
– magyar ezüstérem a termés 

A magyar férfi ifjúsági-válogatott ezüstérmet

nyert a Szlovákiában rendezett Olimpiai 

Reménységek Versenyén. A mieink a döntôben,

óriási csatában maradtak alul a lengyelek ellen. 

Döntô: Lengyelország – Magyarország 3:2 

(23, -25, -22, 22, 8); a 3. helyért: Csehország -

Szlovákia 3:0 (20, 22, 17) 

Kelemen István, szövetségi edzô: - Egy

nagyon komoly háttérrel rendelkezô, jól

felkészült lengyel csapatnak tudtunk meglepetést

okozni. Technikailag nem sokkal képzettebbek,

erônlétben jobbak voltak és hosszabb volt a

cserepadjuk is, így tudtak nyerni. A fiúk nagyon

jól küzdöttek, látszik bennük az, hogy ennél 

többre képesek. Bízom abban, hogy lesz még

lehetôségünk nemzetközi meccsen gyakorolni a

januári Európa-bajnoki selejtezô elôtt! 

Remek játékának köszönhetôen a magyar

csapat két országból is kapott meghívást hasonló

nemzetközi tornára.

MRSZ

KIVÁLÓAN SZEREPELT a magyar nôi

(U23) válogatott (kép szöveg alatt) az olaszországi

Velencében július 5. és 13. között megrendezett

19. Fôiskolai Kézilabda Világbajnokságon. A

Varga József vezetôedzô és Bohus Beáta edzô

által vezetett együttesünk mindhárom csoport-

mérkôzésén több mint tízgólos gyôzelmet

aratott, sorrendben Brazília, Fehéroroszország,

majd Japán válogatottja ellen. Ezt követôen a 

negyeddöntôben a cseh együttest is

magabiztosan múlta felül, az elôdöntôben

pedig szoros mérkôzésen román riválisánál

bizonyult jobbnak, így százszázalékos teljesít-

ménnyel jutott a döntôbe. A fináléban a

szintén csupa gyôzelemmel érkezô török

csapat volt az ellenfél, mely a nagyválo-

gatottjának több meghatározó tagját is

felvonultató kerettel képviseltette magát az 

eseményen. A mezônybôl kiemelkedô két

együttes csatája végig egyenlô erôk

küzdelmét hozta, melyben végül egyetlen

góllal a törökök kerekedtek felül. Így a

magyar válogatott a 2. helyet szerezte meg, s

ezzel kivívta a jövô évi, belgrádi

Universiadén való részvétel jogát is. A torna

különdíjasai közül Hoffmann Kitti érdemelte

ki a legjobb kapusnak járó címet.

MKSZ

(1.) (2.) (1.) (2.)

Sportági beszámolók

Kézilabda: Fôiskolás Világbajnokság, Olaszország – ezüstérmesek a lányok!



Sportági beszámolók

Vízilabda: Nôi Ifjúsági Európa-bajnokság – ezüstben úszik Gyôr
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EZÜSTÉRMES az ifjúsági nôi
válogatott (kép szöveg alatt)! A fiúk belgrádi
sikere után várakozással tekintettünk a
pólós hölgyek gyôri szereplésére is.  

Az Európa-bajnokság rajtja remekül
sikerült, hiszen két Németország és 
Csehország ellen vívott mondhatni 

edzômeccsel melegítettünk. Az olasz
lányok egy pillanatra megakasztották a
lendületünket, majd egy döntetlen
következett a spanyolokkal, a végére
egy újabb magabiztos (27:9) arányú
gyôzelem Horvátország legjobbjai
ellenében. A legjobb nyolc között a 

görög csapat sem tudta megállítani a
héraklészes lányokat, az elôdöntôben
pedig Hollandiának kellett fejet
hajtania. Az aranyéremért az olasz
lányokkal szálltunk vízbe és végül az
ezüstéremnek örülhettünk.

Pucsok József Márton 

A MAGYAR 16 éven aluli kosaras
lányok hetedik helyen zártak a
lengyelországi Divízió „A” kontinens-
tornán. A katowiczei Eb-n az F-
csoportba kaptunk besorolást. Igen
komoly „kosaras kultúrával” rendelkezô
országok, mint Szerbia, Olaszország és
Spanyolország válogatottjaival kellett
megmérkôznünk. A szerb lányokat
meglepetésre, kiváló teljesítménnyel 

legyôztük, az itáliai csapattól viszont
szoros meccsen vereséget szenvedtünk.
Következett Hispánia, a késôbbi
Európa-bajnok spanyolok ellenében
rossz napot fogott ki válogatottunk, de
bravúrosan sikerült a folytatás, hiszen
Fehéroroszország és Oroszország
nemzeti csapatát is felülmúltuk. Az 5.-8.
hely elnyeréséért a belga csapattal
találkoztunk, ellenfelünk jobbnak 

bizonyult, így a hetedik helyért
Törökország válogatottja várt ránk. Az
utolsó akadályt is sikerrel vette a
héraklészes gárda, ezzel megszereztük a
torna hetedik helyét, amely egyben azt is
jelenti, hogy csapatunk jövôre ismét az
„A” Divízióban mérettetheti meg magát.
Az aranyérmet a spanyolok vihették
haza. A második illetve harmadik helyen
az olasz és a francia válogatott végzett.

P. J. M.

Kosárlabda: U16 nôi Európa-bajnokság – a 7. hely bebiztosította a Divízió „A”-t

Jégkorong: Ezüstérem a „négyek” tornájáról

A MAGYAR U18-as férfi jégkorong

válogatott a lengyelek mögött a második helyen

végzett a Visegrádi Négy Nemzet Tornán. A

héraklészesekbôl álló gárda, a cseh és a szlovák

válogatottat három mérkôzésen szerzett 6

ponttal, 11-17 gólkülönbséggel elôzte meg. A

torna egyéni díjazottjai közül a legjobb kapus

Rajna Miklós lett, a legeredményesebb játékos

címet pedig Somogyi Balázs érdemelte ki. 

Ancsin László szövetségi kapitány a

jégkorong.blog-nak nyilatkozott: „Ha valaki

csütörtök este megígéri, a második helyen

végzünk úgy, hogy a szlovákokat és a cseheket

is legyôzzük, a nyakába borulok. Kétségtelen, a

lengyelek fizikailag erôsebbek voltak a három 

másik csapatnál. Sajnos utoljára játszottunk

velük, amikor már fáradtak voltunk.

Citromdíjas mérkôzés volt a harmadik, nincs

mit szépíteni. A legtöbb klubban még alapozó

munka folyik, a formaidôzítés kezdeti

stádiumában voltak a játékosok. Azt láttuk,

hogy elsôsorban fizikálisan vagyunk lemarad-

va. Ha szigorú vagyok, nagyjából 5-6 játéko-

sunk felelt meg a követelményeknek. Amíg

erôvel elnyomnak minket, nem fogunk tudni

játszani. De van sanszunk, mert ügyes hokisa-

ink vannak, akik hozzáállása nagyon jó.

A gólok fele nem hokigól volt. Két, korcso-

lyánkról bepattanó korong, egy bevánszorgó

lövés és még számtalan peches szituáció miatt 

kaptuk a találatok több mint felét. Semmi nem 

sikerült, az ág is húzott minket. A körülmények

miatt a csapatból néhányan elvesztették a

fejüket, nem tudtak higgadtan viselkedni. Hiába

hívtuk fel a figyelmet a torna elôtt a kiállításokra,

nem lehet mindent néhány nap alatt megtanítani.

Nem szeretnék élesen kritizálni, de fontos, hogy

az egyesületekben minél korábban elkezdjék

nevelni a fiatalokat. Nem elég jégkorongozni,

meg kéne tanítani ôket arra is, hogy milyen súlya

van egy fölösleges kiállításnak a mérkôzéseken.

Persze a legtöbbször fáradtság miatt történtek a

szabálytalanságok, és mindig a küzdeni akarás-

ból származtak.

Jókor jött a tapasztalat, tanulnunk kell belôle.”

NUPinfo - jegkorong.blog

Peking a KSI szemszögébôl
ÖT SPORTÁGBAN összesen tizenhárom

olyan sportoló képviselte Magyarországot

Pekingben, aki elmondhatja: egykoron, vagy

még a mai napig is – a hajdani Központi

Sportiskola –, mai nevén a Központi Sport- és

Ifjúsági Egyesület sportolója. Az olimpiai

szerepléssel kapcsolatban – edzôként vagy

szakvezetôként – öt sportágban hat szakember

kapott megbízást.

A férfi vízilabdázók (kép 2.) közül Benedek Tibor

és Kásás Tamás (ma mindkettô az olasz Pro

Recco-ban játszik) egykori sportiskolásként

segítették aranyéremhez a válogatottat. A két

sportoló tagja annak a „magnak”, akik 

sportágukban, zsinórban harmadszor lettek az

olimpia legjobbjai. Az ezüstérmes nôi kajak

négyesnek a jelenleg is KSI-s Kozák Danuta

mellett Szabó Gabriella (Dunaferr SE) volt még

tagja, Benedek Dalma végül nem állt rajthoz. A

férfi K4-esek 1000 méteres küzdelmeiben

Bozsik Gábor (Tiszaújvárosi VSE) ötödik, míg

Benkô Zoltán (Graboplast Gyôr) szintén 1

kilométeren, K1-ben kilencedik lett. A Sáfrán-

testvérek (kép 3.), Mihály és Mátyás egyaránt a

kenu kettesek elôdöntôjéig menetelt, mind-

ketten a KSI SE kenusai jelenleg is. Az olimpiai

újonc Baczkó Bernadett ma is a KSI tatamiját

koptatja, pekingi teljesítménye 57 kg-ban 

hetedik helyezést ért. A szintén KSI-s Gál

Róbert második olimpiáján vett részt, 2004-es

pontszerzô helye után ezúttal is tisztességesen

helyt állt. Az egykori sportiskolásokat erôsítette

még két országúti kerékpáros. Bodrogi László (kép 4.)

(francia, Credit Agricole) a mezônyversenyt

nem fejezte be, az idôfutamon a középme-

zônyben a 27. helyen zárt Kusztor Péter (kép 4.) 

– aki tagja az elsô hazai kontinentális csapatnak,

a P-NÍVÓ- Betonexpressz 2000-Corratec

gárdájának – az országúti mezônyversenyen 

– igen nagynevû kerekesekkel együtt – a

középmezônyben végzett.

V.F.

Hetényi Antal értékel: Baczkó Bernadett 7. helyezett
DR. HETÉNYI ANTAL a KSI

judokáinak szakosztályvezetôje. Anno,
'72-ben, a müncheni olimpián – sportága
elsô olimpiai pontszerzôjeként – ötödik
helyezést szerzett. Ma napról napra
figyelemmel kíséri a még U23-as korú
Baczkó Bernadett (kép szöveg alatt) pályafutását.
Az utánpótlás-válogatott mellett
héraklészes vezetôként tevékenykedô
szakember az ötkarikás játékokon
Pekingben debütáló fiatal hölgy olimpiai 7.
helyezésérôl nyilatkozott.

– A sportág specifikuma, hogy 4. és 6.
helyezés nincs, csak 1., 2., 3., 5. és 7. 

Ha így nézzük… Nagy számban indulnak
a versenyeken a cselgáncsozók, a vb-ken,
világkupákon már a 9. helyezetteket is
pontokkal díjazzák. Berni annyira
„akarta”, hogy a beletett energiák
kétharmadát nem tudta kiadni. Stressz-
helyzetbe került, a tudat alatti rossz
mozdulatai is elôjöttek. Nem tudta teljes
mértékben kiadni a technikai, taktikai
tudását, egy görcsös akarás, túlzott elvárás
terhe alatt lépett tatamira. Pár héttel
korábban súlycsoportjának olasz olimpiai
bajnokát egy római világkupán ipponnal
simán verte. Baczkó már többször 

bizonyított érmes helyezésével a világver-
senyeken, de az olimpia nyomása még sok
volt neki. A versenyeket nézve ezzel persze
nem volt egyedül. A kezdetek óta tagja a
Héraklész Programnak, a Bajnok- és a
Csillagprogramon keresztül töretlenül
kap-a felkészüléséhez az állami támoga-
tást. Többek között a felszerelések és az
egészségügyi háttér tekintetében ez óriási
segítség, amit a klub illetve a szövetség
nem tudna biztosítani. Arról nem is beszél-
ve, hogy edzôjének is lehetôsége nyílik a
nemzetközi versenyekre történô utazásra 
– mondta a héraklészes sportági vezetô.

V.F.

STRUHÁCS GYÖRGY (kép 1.) néhány

esztendeje még héraklészes sportági vezetôként

mûködött közre Fodor Zoli (kép 1.) felkészülésé-

ben, Pekingben pedig már, mint a kötöttfogá-

súak szövetségi kapitánya állt a szônyeg szélén.

A döntôben is… Fodor ezüstérméhez – a világ

szeme elôtt – elsôként gratulálhatott…

– Zoli korábban kadet Európa-bajnoki

címet már szerzett, de a felnôttek között még

nem mutatkozott meg. A közelmúltban volt egy 

sérülése, de utolérte magát, így nem vetett gátat

semmi az olimpiai szereplésének. Bíztunk

benne, hogy a közeljövôben a felnôttek közé

érik, ez Pekingben megvalósult. Közepes

sorsolással és jó birkózással került a döntôbe, a

menetelés alkalmával a világbajnokot is

legyôzte. A fináléban egyetlen hiba döntött az

érem sorsáról, ez pedig benne van a sportban.

Nagyon tisztességes és komoly sportember,

örülünk az ezüstérmének – értékelt a 

szakvezetô. – Négy héraklészes birkózó

szerzett kvalifikációt Pekingre, ez egy óriási

munka eredménye. A hosszú évek alatt

rengeteg lehetôségünk nyílt a Héraklész

Programnak köszönhetôen az edzôtáborozta-

tásra, a külföldi versenyeztetésre, ami önbizal-

mat adott a srácoknak, hozzásegítette ôket a

nemzetközi elitbe való beilleszkedéshez. A

program jó úton jár. Londonban egy kegyetlen

jó csapatunk lehet - bizakodik Struhács György.

V. F.

Struhács György értékel: Fodor Zoltán ezüstérmes

(2.)(1.) (3.) (4.)
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AZ EURÓPAI Antropológiai
Társaság által kétévenként megrende-
zésre kerülô nemzetközi konferenciának
idén Dánia harmadik legnagyobb
városa, Odense adott otthont. Az
augusztus 28. és 31.-e közötti eseményre
32 országból érkeztek kutatók. A 153
elôadás és poszter közel 280 elôadó
munkáját tükrözte. Igazgatóságunkat –
egy - egy elôadással – Dr. Pápai Júlia és
Tróznai Zsófia képviselte.

Az elôadások egy része az emberi
evolúció kérdéseivel foglalkozott. Érdeke-
sek voltak a paleopatológia szekcióban
tartott elôadások. A különbözô népessé-
gek csontjain talált elváltozásokból
következtetni tudnak a betegségek
történetére, a korabeli gyógyító eljárá-
sokra, kezelési módokra, az akkor élt
emberek életmódjára, egészségi
állapotára. 

Ezen a tudományterületen fontos
kérdés az életkor és a nem meghatá-
rozása. Egy magyar doktorandusz, 

Márk László egy olyan csontkor
meghatározási eljárást dolgozott ki,
amely jelentôs elôrelépés ezen a
tudományterületen.

A konferencia nagyobb része az élô
emberek vizsgálatával foglalkozott. Az
elôadások többsége két nagyobb
szekcióba tömörült. Az egyik témakör a
felnôttek morfológiai jellemzôivel
foglalkozott. A másik, igen népes
szekció a növekedés, fejlôdés kérdéseit
tárgyalta. Ezen belül szó esett a
szekuláris trendrôl, a táplálkozásról és
az érésrôl. A táplálkozás alszekcióban
nagyon sok tanulmány érintette a

kövérség témakörét. Egy német elôadó
arra hívta fel a figyelmet, hogy az
ételekhez adott adalék anyagok nagy
hatással vannak az étvágyra. Ezért
elhízás esetén a jövôben az étvágy
kontrollálására kellene nagyobb
hangsúlyt fektetni.

Elôadásaink (*), melyek egyben a
sportantropológiát is képviselték, az érés
alszekcióban hangzottak el. Érdeklôdéssel
fogadták a különbözô sportágakhoz
tartozó élsportoló fiúk és lányok
testalkati és érési különbségeirôl tartott
elôadásainkat. A prezentációk után
maradt idô a kérdések megvitatására is.
Kérdeztek az általunk alkalmazott
vizsgálati módszerekrôl, a sportolók
kiválasztásáról, az érési típus és a
testalkat kapcsolatáról. A résztvevôk
érdeklôdését mutatta, hogy a válaszaink
kapcsán nemcsak újabb kérdések
merültek fel, hanem egy jó hangulatú
beszélgetés alakult ki az érés jelentô-
ségérôl a kiválasztásban. Természe-

tesen, az elkalandozó kérdések láncolata
folytán eljutottunk egészen a dopping
témaköréhez is.

Közösségi programként egy közép-
kori fesztiválra látogattunk el, ahol az
összes városlakó középkori gúnyát
viselt. Lehetett igazi páncélt vásárolni,
ragadozó madarakat simogatni, íjász-
kodni, sôt egy lovagi tornát is
végignézhettek az odalátogatók.

A bankettet különleges helyre, egy
viking temetôdomb mellé szervezték. A
hely érdekessége, hogy az uralkodót
szolgáival, lovaival, kutyáival, fegyvere-
ivel és kincseivel együtt egy hajóba

temették el. Ennek a közel 20 méteres
hajónak a maradványát láthattuk egy
üvegfal mögül. 

A város érdekességei közé tartozik,
hogy itt született Hans Christian
Andersen, a nagy mesemondó. Az egész
város hangulata Andersen meséit idézi.
Még a gyalogátkelô lámpáján lévô
figurát is Andersenrôl mintázták.

A város arculatában keverednek a
régmúlt és a jelen építészeti stílusai. A
parkok, épületek gyönyörûek. Érdekes,
hogy szinte minden téren találkoztunk
egy-egy absztrakt vagy groteszk
szoborral, a megmintázott mesehôsökrôl
nem is beszélve.

Odense-nek nagyon jó a kerékpárút-
hálózata. A biciklisták olyannyira elônyt
élveznek, hogy a gyalogosátkelô helye-
ken csak kerékpárral lehet átérni a
zöldön. 

Megtiszteltetésnek tartom, hogy
nemzetközi konferencián képviselhet-
tem a NUSI-UPI-t. Jó volt megtapasz-

talni egy ilyen inspiráló összejövetel
légkörét. Farvel Odense!

Tróznai Zsófia

(*) Pápai J, Tróznai Zs, Szabó T: Sexual
maturation and physique of athlete boys
Tróznai Zs, Pápai J, Szabó T: Physique of
young talented athlete girls

Az utánpótlás-nevelés helyzetérôl ôszintén 

– beszélgetés dr. Szabó Tamással, a NUSI igazgatójával 

Nemzetközi Antropológiai Konferencia

DR. SZABÓ TAMÁS, a Magyar Olimpiai

Bizottság elnökségének tagja, a Nemzeti

Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

Utánpótlás-nevelési igazgatója különféle tisztsé-

gekben immár 1972 januárja óta foglalkozik az

utánpótlás-nevelés kérdéseivel. Így nyugodtan

nevezhetjük a magyar utánpótlás-nevelés

prófétájának, aki a leghivatottabb lehet arra,

hogy válaszoljon az újabban sokat vitatott

kérdésre: mi a helyzet a magyar utánpótlás-

nevelés terén?

– Igazgató Úr, mi a helyzet a magyar utánpótlás-

nevelés terén?

– Állhatnánk jobban is, de jól állunk.

Meglehetôsen furcsán hallgatom, nézem azokat a

megállapításokat, amelyek temetik a magyar

sportot, s ezt részben az utánpótlás helyzetével

indokolják. Az igaz, hogy nincs sok gyerek –

pontos számokkal nem tudok szolgálni –, és

kétségtelen, hogy a becslések szerint legalább a

felére csökkent a foglalkoztatott fiatalok száma a

rendszerváltozás elôtti idôszakhoz képest.

Félreértés ne essen, nem azokat az idôket sírom

vissza, de a sportoló fiatalok számát joggal

hiányoljuk. Ennek ellenére azt hiszem, mégis

joggal bizakodhatunk. Az elmúlt idôszakban

történt szemléletváltozást követôen értékeinket

igyekszünk megfelelôen gondozni, megtanultuk,

hogyan segíthetjük tehetségeink tudásának

kibontakozását. Így a 14–23 éves korú, a

Héraklész Bajnokprogramban és a közvetlen

utánpótlás-korúakat tekintve 1500 plusz 400,

azaz mintegy 1900 fiatal gondját viseljük. Ez

jelenti a jövôt. 

– Csak a létszám biztató, vagy az eredmények is

megnyugtatóak?

–  Az elmúlt idôszakban szerzett

tapasztalataink megerôsítették azt a véleményt,

hogy azok a fiatalok érhetnek el késôbb

nemzetközi sikereket, akik már a korosztályos

versenyeken is jól szerepelnek, ott is felveszik a

versenyt kortársaikkal. Nem kell nyerni, de ott

kell lenni az élmezônyben. Természetesen nem

törvényszerû, hogy azok, akik fiatalon a

legjobbak közé tartoznak, majd a felnôttek között

is élen lesznek, de a helyzet mindenképpen

biztató. Az utóbbi három esztendôben nagyon jól

szerepeltek utánpótlás-korú sportolóink. Évente

átlagban 150 érmet hoztak haza a különbözô

sportágak korosztályos világversenyeirôl. A

sikerekben mintegy 200 tehetségünk érdekelt. Az

is derûlátást táplálhat, hogy Pekingben mintegy

60 olyan fiatalunk képviselhette az ország színeit,

akik az elmúlt években élvezhették az állami

támogatás sokoldalú segítségét, programunk

elônyeit. Az utánpótlás-nevelés azonban nem 

tekinthetô automatizmusnak. Ahhoz, hogy a

fiatal bajnokjelölt felnôtt bajnok legyen, ahhoz az

illetô szakmai tudásának fejlesztése mellett még

hozzá kell tenni „valamit”. S ez az a tényezô, ami

bennünket a legjobban foglalkoztat. Az elôjelek

szerint azonban Londonban már sokkal több

fiatalunk lehet majd tagja az olimpiai csapatnak,

hiszen a gondos értékelés szerint jobb helyzetben

vágunk neki az újabb olimpiai ciklusnak, mint

négy évvel ezelôtt az Athén utáni idôszakban

Pekingnek. S közben még az elsô Ifjúsági

Olimpiát is megrendezik, bár a szingapúri

résztvevôk már inkább  a 2016-os olimpia jelöltjei

lehetnek. 

– Hogyan tudjuk ezt a kedvezôbb helyzetet

kihasználni?

– Kétségtelen tény, hogy nem jöhettünk haza

Pekingbôl széles mosollyal. De ha az

elkövetkezendô idôben a szövetségek és az arra

illetékesek  a valódi okokat feltárva, saját

helyzetüket megfelelôen értékelik, ez alapot

adhat arra, hogy a következô négy-nyolc évre

széles körû összefogással hosszabb távú

stratégiát dolgozzunk ki. S ennek megvalósítása

érdekében megfelelô támogatást, forrást kell

biztosítani. A pekingi olimpia is megmutatta,

hogy a társadalom általában nagy érdeklôdéssel

kíséri az olimpiai játékokat. A döntô többség

azzal a tévutat jelentô véleménnyel sem ért egyet,

hogy mi kis ország vagyunk, gazdaságilag sem

állunk túl rózsásan, s ezért meg kell elégedni

szerényebb eredményekkel. Ezzel szemben

állítom, többre vagyunk képesek. Különösen

akkor, ha a meglévô lehetôségeket maradékta-

lanul kihasználjuk, arról nem is beszélve, hogy ha

a régen húzódó, elhalasztott reformokat

megpróbáljuk végrehajtani, gondolok az

egyesületek, a sportlétesítmények helyzetének

rendezésére.                  

– Térjünk vissza az utánpótlásra! Önök hol, miben

terveznek változást? 

– A körülményekre kellene és szeretnénk

jobban odafigyelni. A fiataloknak is élni kell

valamibôl. De azzal, hogy csak a sporttal

foglalkozzanak, fiatalon profik legyenek, nem

érthetünk egyet. A sport és a tanulás, amint ezt

számtalan kiváló versenyzô, akár olimpiai bajnok

példája mutatja, nagyon jól összeegyeztethetô. Az

eddigieknél jobban kellene élni a MOB Életút-

programjának lehetôségeivel. A körülményekhez 

tartozik az orvosi háttér, a tudományos segítség,

a sportpszichológia; ezeken a területeken

bizonyos okok miatt sajnos le vagyunk maradva.

Merész célokat kell kitûzni a fiatalok elé, a

sportszövetségekben dolgozó, döntô többségük-

ben kiváló szakemberekkel összefogva az említett

körülmények javítása mellett az eddiginél

szervezettebb, akár megduplázott számú

edzésekre van szükség. Biztatni kell a fiatalokat

arra, hogy eddzenek még többet, nagyobb

akarattal készüljenek. De hangsúlyozom, ahhoz,

hogy valakibôl igazi bajnok legyen, az nem

csupán sportbeli tudáson, versenyzôi adottságon

múlik, hanem az ezúttal csak röviden említett

körülmények is feltétlenül  hozzátartoznak.  

Vad Dezsô - MOB


