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Gombás Laura (Postás SE) tarolt a nemzet-

közi nôi Matolay Emlékversenyen, az összetett

verseny mellett felemáskorláton, gerendán és tala-

jon is nyerni tudott, ugrásban harmadik lett. A

csapatok viadalában, az ukránok mögött a KSI

SE végzett. A végsô sorrend egy junior, egy serdü-

lô és egy kadet tornász eredménye alapján alakult ki.

A Duna-kupa elnevezésû, hagyományos

osztrák-szlovák-magyar ifjúsági judoversenyen

ismét remekeltek a mieink. Az Illés Sándor vezette

judokák 32 küzdelembôl, csak három párharcban

maradtak alul. Ezzel az utánpótlás-válogatott az

összetett csapatverseny elsôséget is begyûjtötte. 

Az olimpiai hatodik helyezett Kis Gergô, az

V. Allianz Országos Úszó Bajnokságon két

számban is aranyérmet szerzett. Az Ajkai Rája 94

Úszóklub csillagprogramos kiválósága mind 400

vegyesen, mind 1500 gyorson elsôként ért a célba.  

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség

(MGYLSZ) november 15-én lezárult regisztráci-

ója alapján 59.440, tizenkét év alatti gyermek

futballozik az országban. Egyesületekben 38.576-

an, iskolai csapatokban 31.648-an játszanak. A

kimutatások alapján 10.784-en fociznak iskolá-

jukban és egyesületben egyszerre. Összesen 783

intézmény (óvoda és iskola) 2060 csoportjában

foglalkoznak a gyerekekkel.

A Szövetség döntött az MGYLSZ nagyköveti

rendszerének felállításáról, amelynek vezetôjévé a

32-szeres válogatott Kereki Zoltánt nevezte ki. Az

ô feladata az egykori, vagy éppen ma is aktív

labdarúgók bevonásával a nagyköveti rendszer

országos hálózatának kiépítése lesz.

Sikeres, 26 évnél fiatalabb sportolóink,

immár második alkalommal részesültek „Junior

Príma Díj” elismerésben. A kiemeltek között

számos korábbi és jelenlegi héraklészest

köszönthettünk: Gyurta Dániel úszó, Kiss Tamás

kenus, Kozák Danuta és Szabó Gabriella

kajakosok, Varga Dániel és Varga Dénes

vízilabdázók egyaránt pénzjutalmat vehettek át. A

díjakat Erdei Tamás, az MKB Bank elnök-

vezérigazgatója adta át. 

Az öttusázók 14 ország 70 résztvevôjével

tartottak edzôi konferenciát az angliai Bathban. A

kétnapos edzôi konferencián Magyarországot

Pécsi Gábor fôtitkár képviselte. A szakember

elôadásában a magyar edzôk módszerei mellett a

tehetségek kiválasztásáról is szólt.

Lausanne-ban konferenciát rendeztek az I.

Ifjúsági Olimpiai Játékokról. - Az elôzetes

program szerint az ifjúsági olimpia résztvevôit az

olimpiai eszme értékeire, az egészséges életmódra,

a médiával való megfelelô kapcsolattartásra, a

dopping veszélyeire, a sportpályafutás utáni

beilleszkedésre, a társadalom céljainak megvalósí-

tásában való közremûködésre, a környezetvéde-

lemre, a jótékonysági akciókra, s nem utolsó

sorban az internet fejlôdésére szeretnék majd

elôadásokkal, idôsebb versenyzôk tapasztalata-

inak átadásával felhívni a résztvevôk figyelmét -

mondta Kamuti Jenô, MOB-fôtitkár. A londoni

olimpia mûsorán szereplô 26 sportág 200

számában rendezik meg a versenyeket, mintegy

3500 fiatal, 14-18 éves ifjú olimpikon

részvételével.

A 2012-ben esedékes  I. Téli Ifjúsági

Olimpia rendezési jogára négy város: Innsbruck

(Ausztria), Kuopio (finnország), Lillehammer

(Norvégia)  és Harbin (Kina)  jelentkezett. A svéd

olimpiai bajnoknô, Pernille Wyberg vezette  NOB

szemle bizottságának javaslata alapján Innsbruck

és Kuopio városát találták legalkalmasabbnak a

házigazda szerepkörének ellátására, döntés

hamarosan várható. Az  I.  Téli Ifjúsági Olimpia

mûsorán -  a 2010-ben Szingapúrban sorra kerülô

nyári versenyekhez hasonlóan - a nagy olimpia

mûsorán szereplô sportágak  csökkentett

programja  szerepel. A jelenlegiek  szerint 1000

fiatal,  14-18 éves sportoló indulását  és 500

hivatalos kísérô részvételét tervezik.

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:

KSI SE: Hetven pontszerzô sportoló és 53 érem a világversenyekrôl,
Kozák, Kasza és Sáfrán az év sportolója

SIKERES esztendôt zárt az idén
45 esztendôs zuglói klub, a KSI SE.
Hetven pontszerzô sportoló, 53 érem
a nemzetközi versenyeken, négy
olimpikon. Megannyi felnôtt és
korosztályos vb-, Eb-érem,
eredményes helytállás Pekingben, az
Olimpiai Reménységek Versenyein és

a magyar bajnokságokon. Hazsik
Endre elnök közel 110 fôs banketten
ünnepelte a legjobbakat. Az „Év
sportolója” címet a kajakos olimpiai
ezüstérmes Kozák Danuta, valamint –
megosztva – az öttusázó Kasza
Róbert és a kenus Sáfrán Mátyás
érdemelte.

A KSI-ben a „Bajnokok vacsorája”
alkalmából Hazsik Endre ügyvezetô
elnök mellett Dr. Szabó Tamás NUSI
– utánpótlás-nevelési igazgató
köszöntötte a sikereket elért
sportolókat és azok mestereit.

(Folytatás a 2. oldalon)

Rövidpályás úszó Eb Felnôtt nôi kézilabda Eb Felnôtt ökölvívó ob Héraklész
eredménytáblázat Konferencia: Peking után III Evezôs, ökölvívó és triatlon edzôtovábbképzés 

Sakk edzôtábor.

www.nupi.huwww.nupi.hu

Az UPI-ban járt a Sporttanács elnöke

KINEVEZÉSÉT követôen alig
néhány héttel a NUSI Utánpótlás-
nevelési Igazgatóságának (UPI)
vendége volt Dr. Sárközy Tamás, a
Nemzeti Sporttanács elnöke. A
jogászprofesszort Dr. Szabó Tamás

igazgató és az általa irányított
igazgatóság vezetôi tájékoztatták az
utánpótlás-nevelés aktuális vonatko-
zásairól, a tehetség-menedzselô
programok megvalósulásáról, azok
jövôbeni lehetôségeirôl. A tájékoztató 

alkalmával napirendre került a
héraklészes eredményesség mellett a
Sport XXI. és a Sportiskolai
Program mûködése.

V.F.

Sportiskolák: közgyûlés és konferencia az összefogás jegyében

KONFERENCIÁVAL egybekötött
közgyûlést szervezett a Sportiskolák
Országos Szövetsége, a SIOSZ.
Fuhrmann Géza, a szövetség elnöke
áttekintette az elmúlt esztendô történéseit,
szakmai összefogást hirdetett, megjelölte 
a közeljövô céljait. A magyarországi 

sportiskolák – melyek két pillére az
egyesületi és a közoktatási tagozat – több
mint 15 ezer gyermek sportolását
biztosítják. 

A közgyûlésen a 44 tagszervezetbôl 
34-en voltak jelen, 18-an pedig meg-
hívottként érdeklôdés jelleggel vettek 

részt. A szakmai program délutáni
részében, az utánpótlás-nevelés jegyében
konferenciára került sor, melyen 
Dr. Szabó Tamás is elôadott.

(Folytatás a 2. oldalon)

Miniszteri pingpong bemutató a KSI kihelyezett asztalitenisz-tagozatán

- AZ ELSÔ EDZÉSEN már 40
gyermek jött le, szeretném, ha hamarosan
50-60-an lennének – újságolta Lakatos
Gyula, a KSI asztaliteniszezôinek
vezetôje néhány nappal azután, hogy a
szakosztály megnyitotta második kihelye-
zett tagozatát, ezúttal a VIII. kerületben. -
A csepeli tagozat után, idén novemberben 

a 800 fôs Losonci téri Általános Iskola
kapui nyíltak meg. Közel 350 elsô-
negyedik osztályos gyermek jár ide, rájuk
alapozunk, ôket szeretnénk bevonni a
programunkba, hasznos, egészséges
idôtöltést ajánlva számukra. Hétköznap
esténként vannak a foglalkozások,
melyeket két KSI-s edzô irányít. Hála az 

igazgató asszonynak, a termet az iskola
ingyen biztosítja, tíz asztalt tudtunk
szerezni, Gyenesei miniszter úr ezek
közül négyet ajánlott föl, én a saját
pénzembôl vásároltam több darabot.  A
miniszter úr egyébként parádés játékról
tett tanúbizonyságot a megnyitó
alkalmával – fogalmazott Lakatos Gyula.

V.F.
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Sport XXI. Program, atlétika: Téli terembajnokság

- VERSENYÉLMÉNYT, motivációt
szeretnénk adni a legfiatalabbaknak, hogy
mielôbb kötôdjenek az atlétikához.
Harmadik alkalommal rendeztük meg ezt a
versenyt, idén ismét a Syma csarnokban, két
korcsoportban zajlanak az események -
mondta Dornbach Ildikó szakmai igazgató.  

A Magyar Atlétikai Szövetség és a NUSI-

UPI Sport XXI. Programja támogatásával
létrejött esemény, játékos akadályverse-
nyekben, ugrásokban, dobásokban állított
feladatokat a 9 - 12 éves lányok és fiúk elé. A
forgószínpad-szerûen bonyolított versenye-
ken a nemenként hat fôbôl álló csapatok
közül egyszerre nyolc volt a pályán. Az
eredmények pontértékei alapján a legjobb
iskolák, szakosztályok a végsô sorrend

kialakulása után pénzjutalomban részesül-
nek. A 9 - 10 éveseknél még iskolai csapatok
versenyeztek, az idôsebbeknél már szakosz-
tályi rangadók voltak. A program folyama-
tosan zajlott, a testnevelôk, edzôk kézben
tartották versenyzôiket, a versenybírók jó
szervezettséggel segítették a lebonyolítást.
A lassan  hagyománnyá váló Téli Terembaj-

nokság az elhangzott vélemények alapján
építhet a szakemberek támogatására és
igény van folytatására. A felmerült
finomítási javaslatok a jövôben még
pontosabbá tehetik a versenypályákon
megmozdult sok ügyes gyerek értékelését. A
döntôen játékos, az alapképességekre és a
mozgósítható ügyességre fokuszáló gyakor-
latok önfeledt versengést adtak a csapatok-

nak, melyeket sok esetben napjaink ill. a
közelmúlt válogatott atlétái - mint az indulók
tanárai vezettek.

- Kiváló gyerekeink vannak, igaz, hogy
néha a vonat tetejérôl kell leszedni ôket, van
mit fegyelmezni, de rendkívül ügyesek!
Néhány év múlva korosztályuk élén lesznek
a bajnokságokon – mondta egy Alföldrôl 

érkezett testnevelô tanár. A mozgás öröme, a
versenyzés élménye megtöltötte a csarnokot
- és ez nem kevés. A többit néhány év múlva
tudjuk lemérni, amikor a most látott
gyerekek már képzett versenyzôként állnak
rajthoz az atlétikai pályákon. Ebben bízunk
mindnyájan.

Mérei László, MASZ – NUPinfo 

Sport XXI. Program, sakk: Ôszi edzôtáborban a fiatalok

AZ MGKSI idei tanévének második
táborát októberben a Sakkiskola megszo-
kott törzshelyén, Csillebércen tartotta, míg a
Bástya-csoport a Magyar Sakkszövetségben
edzett. A csillebérci környezet ideális
helyszínt nyújtott a fizikai sportprogramok-

hoz. A Király-csoportban Pintér József
nagymester a végjátékok rejtelmeirôl adott
elô, Horváth József nagymester pedig az
általános szakmai megalapozás mellett a
számítógépes sakkprogramok gyakorlati
használatára hegyezte ki a mondandóját. A 

Bástyások szintén fôleg a végjátékokkal
foglalkoztak Györkös Lajos nemzetközi
mester vezetésével. Dr. Nagy Ervin
nemzetközi mester és pszichiáter a sakk és a
pszichológia gyakorlati összefüggéseirôl
beszélt.

Pálkövi József
MGKSI, igazgató-helyettes

A MEGBESZÉLÉSEN szóba került a
hamarosan induló, háromévesre tervezett
London Program, amely a következô
olimpiára való felkészülést segíti egyéni- és
csapatsportágban versenyzôk számára
egyaránt. Szûk kör, mindössze körülbelül
száz fô kapcsolódhat be a programba. „Akik
bekerülnek, teljeskörû feltérképezésen
összetett alkalmassági, elkötelezettségi vizs-
gálatokon esnek át – mondta Sándor Péter.
– Elmondtam a minisztérium képviselôjé-
nek, hogy egy, két, vagy akár három
tehetséges strandröplabdázó-páros is beke-
rülhetne ebbe a programba, amely jövôre
százötven-millióval gazdálkodhat.”

Dikácz Ernô ismét hangsúlyozta, hogy az
MRSZ égisze alatt két olimpiai sportág 

mûködik, és rákérdezett, hogy a strandröp-
labda bekerülhet-e a NUPI által támogatott
sportágak közé. Azt a választ kapta, hogy
sokan állnak sorban a bekerülésre várva, de
ha a szakállamtitkárságra hivatalos elôter-
jesztés érkezik szakmai programtervezettel,
nem esélytelen.

Bázisadatok: 2003 óta a nôknél a Vasas, a
férfiaknál pedig a Dunaferr és a Kecskemét
adta a legtöbb röplabdázót a Héraklész
Programba.

Nôk (az élmezôny): 1. Vasas Opus-Via
Óbuda (32 fô), 2. BSE-FCSM (25), 3.
Békéscsabai RSE (13), 4. Jászberényi RK,
Betonút-NRK-Nyíregyháza (12), 6. TEVA-
Gödöllôi RC, Angyalföldi DRC (10), 8.
Szegedi DRE (9), 9. MÁV Elôre-

Kodolányi-CityLine (8), 10. BITT-Kapos-
vári NRC, Szabóker-Agria RC-Eger (6).

Férfiak (az élmezôny): 1. Dunaferr SE,
Kalo-Méh-Kecskeméti RC (32 fô), 3.
Vegyész RC-Kazincbarcika (25), 4. Dág
KSE (12), 5. Kométa-Kaposvár, Debreceni
EAC (10), 7. Papiron SC-Szeged (6), 8.
Szolnoki RK-SI (5).

A Héraklész Bajnok- és Csillagprogram
támogatása
2002: 0 forint, 2003: 23.920.000 forint, 2004:
22.285.000 forint, 2005: 25.086.000 forint,
2006: 35.890.000 forint, 2007: 24.533.000
forint, 2008: 40.033.000 forint.

Rodics Dániel, 
MRSZ sajtófônök

Sportági beszámolók

Röplabda (Folytatás a 6. oldalról)
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A PEKINGI olimpiára 3 sportágban, 4
sportoló jutott ki. Hat sportágban összesen
28-an értek el világ- és kontinentális
versenyen dobogós helyezést, kiemelked-
nek a kajak-kenusok 15 és a judósok 7
fôvel. Ha a pontszerzô helyezéseket is
számba vesszük, akkor 9 sportág –
asztalitenisz, atlétika, judo, kajak-kenu,
ökölvívás, öttusa, sportlövészet, torna és
vízilabda – 70 sportolója kerül a tabellára,
ôk képviselték a klub színeit válogatott-
ként 2008-ban.

Világ- és Európa-bajnokságról 14-en
hoztak érmet, összesen 24-et. Az öttusázó
Bartalis Zsófia és Kasza Róbert, valamint
a judós Joó Abigél mindkettôn dobogón 

zárt, Kasza világkupa-érmet is begyûjtött.
Kozák Danuta az olimpiai ezüst mellett
Eb-aranyakat is nyert, a kajakos Groholy
Orsolya és Fónagy Veronika világverseny
mellett az EORV-dobogóra is felállhatott.
Ha az olimpiai reménységek viadalait is
számoljuk, akkor 28 versenyzô, összesen
53 érme kerül az almanachba.

Hazsik Endre ügyvezetô elnök
köszöntôjében kiemelte, a '80-as moszkvai
olimpia – Wladár Sándor úszóaranya – óta
Peking volt az elsô, hogy a saját nevelésû
sportolók mellett, aktív KSI-s versenyzô
dobogón zárjon, ezt Kozák Danuta, a nôi
kajak négyessel megszerzett ezüstérmével
megtette. 

- Kilenc éves koromtól kezdve nagyon
sokat köszönhetek a KSI-nek. Az itt
töltött, közel 13 esztendô alatt négyszer
lettem korosztályos világbajnok, 2007-ben
már a felnôttek között állhattam a
világbajnoki dobogó harmadik fokára,
idén Európa legjobbja lettem, az olimpián
pedig a négyessel hozhattam dicsôséget a
klubnak – nyilatkozta Kozák Danuta.

Dr. Szabó Tamás, mint mondta, a
fiatalok elôtt már két újabb város kell,
hogy célt jelentsen, az egyik Szingapúr, az
ifjúsági olimpia helyszíne, míg a másik
London. A NUSI utánpótlás-nevelési
igazgatója a sport mellett a tanulás
fontosságára is felhívta a fiatalok figyelmét.

Vasvári Ferenc

Sportiskolák: közgyûlés és konferencia az összefogás jegyében
A SPORT Szakállamtitkárság képvisele-

tében Farkas Tibor vezetô fôtanácsos
köszöntôjében kiemelte, hogy a Sportstra-
tégia egyik fontos része az egységes
utánpótlás-nevelés rendszere, melynek
egyik eleme a sportiskolai rendszer, mely
két tagozatra ágazik: a közoktatási típusú-
és a sportegyesületi típusú sportiskolákra. 

Fuhrmann Géza célként az utánpótlás, a
diáksport magasabb szintû, széleskörû
társadalmi és állami elismertségét fogalmaz-
ta meg. A sportszervezetekkel való összefo-
gást szorgalmazta, programjában közös
utánpótlás- és diáksport konferenciák
szervezését, illetve a SIOSZ-tagság kiter-
jesztését fogalmazta meg.

A konferencián Dr. Szabó Tamás NUSI

utánpótlás-nevelési igazgató a hazai
tehetséggondozó - köztük a sportiskolai -
programokról, a pekingi szereplés és a
londoni felkészülés utánpótlás- vonatkozá-
sairól tartott prezentációt. Az igazgató, mint
mondta, szigorú szakmai és financiális
követelmények alapján, éves szinten,
mintegy 2, 5 millárd forint áramlik az 

utánpótlás-nevelésbe, melybôl a korosztá-
lyos válogatottakat támogató Héraklész
Bajnok- és Csillagprogramra közel 1
milliárd jut. Szabó Tamás a jövôt érintve
kiemelte, még nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a 6-12 évesek támogatására; a
sportiskolai rendszert bôvíteni, az iskolai
testnevelést és a tanórán kívüli sportot
fejleszteni szükséges; a diáksport verseny-

rendszerét pedig integrálni kell az
utánpótlás-nevelés versenyrendszerébe.

Szántó Éva, a Nemzeti Sportszövetség 
fôtitkára a sportági szakszövetségek
utánpótlás-nevelésben vállalt szerepérôl,
míg Trakperger Árpád az UTE labdarúgó-
utánpótlásának programjáról beszélt.
Vargáné Hajdú Mária, a Csanádi Árpád 

Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai
Intézet igazgatója saját példájukon
keresztül a közoktatási típusú sportiskolai
modell mûködését mutatta be.

Lehmann László sportiskolai program-
vezetô összegzésképp elmondta, növek-
vô financiális állami támogatás mellett
egyre magasabb szintû szakmai munka
valósul meg.

A SIOSZ története
1997-ben Szolnokon megalakul az „ôsSIOSZ”;
2002-ben debreceni székhellyel, 15 taggal (sportiskolával) megalakul a mai SIOSZ, elnöke Suba László;
2007-ben a közoktatási típusú sportiskolák is belépnek, beindul a képzés;
2008 januárjában SIOSZ-ülés;
2008 áprilisában közgyûlés Miskolcon, 29 közoktatási sportiskolával bôvül a Szövetség, mely már 44 tagot számlál. A közgyûlésen

megválasztott új elnökséget – a szintén új alapszabály alapján – a Miskolci Sportiskola akkori vezetôje, ma igazgató-helyettese, Fuhrmann Géza
irányítja, csak úgy, mint az egyesületi tagozatot. A közoktatási szekciót a fôvárosi Csanádi iskola igazgatóhelyettese, Szabó Lászlóné vezeti.

V.F.

KSI – folytatás
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A HAGYOMÁNYOKNAK megfelelôen
idén is november elején került megrendezésre
Pozsonyban a Szlovák Nemzetközi Bajnokság,
amely a remek versenynaptári idôpontnak
köszönhetôen évrôl évre az egyik legnagyobb
résztvevôi létszámot produkálja. Így volt ez
ebben az évben is, hiszen november 7-9. között
24 ország fiatal sportolói versengtek egymással. 
A nemcsak népes, hanem szakmai szempontból is 

erôsnek számító eseményen nagyon szép magyar
siker született. A még mindig csak újonc
korosztályú, hetedik helyen kiemelt Lakatos
Tamás (kép 1.) a serdülô fiúk egyes versenyszámá-
ban – legyôzve a verseny elsô és második
kiemeltjét is – aranyérmet szerzett, nagy lépést
téve ezzel a januári serdülô Európa Tízek
Bajnokságon való részvétel kiharcolása felé.
Tamás az elsô magyar versenyzô, aki a szlovák 

torna eddigi 13 éves történetében nyerni tudott.
A magyar küldöttség az aranyérem mellett
további két bronzérmet szerzett. A Lakatos, Szita
páros elsô közös nemzetközi szereplését
ünnepelhette dobogós helyezéssel, illetve az
ötödikként rangsorolt Lakatos Brigitta, Madacki
Mirella, Nagyváradi Mercédesz összetételû elsô
számú leány csapatunk állhatott fel a pódium
harmadik fokára.

www.moatsz.hu

HORVÁTH LÁSZLÓ a Gyôr Megyei
Város Sportigazgatóság sportszakmai
csoportjának vezetôje, fôtanácsos. Az
MLSZ-NUSI-UPI Sport XXI. Program-
jának megyei koordinátora, a megyei
labdarúgó szövetség szakmai és a gyôri
futball szindikátus bizottságának vezetô-
je, önkormányzati biztosként. Játékosi és
22 éves edzôi pályafutása alatt legbüsz-
kébb a Gyirmóton eltöltött 6 évére, ahol
négyszer nyertek bajnokságot – a megyei
I. osztályból feljutottak az NB II-be –
illetve a csornai NB III-as ezüstérmekre.
Biológia-testnevelés szakos tanári okleve-
le mellett UEFA „A” licences és labdarú-
gó szakedzô végzettséggel rendelkezik.
- A szindikátusi szerzôdés és az „ETO jövôjéért
Alapítvány” milyen elgondolásból jött létre?
- A szindikátust nyolc, kizárólag gyôri
résztvevôk alkotják, mivel a gyôri
önkormányzat támogatását élvezi. Létre-
jöttét, megalakulását az a tény vezérelte,
hogy önkormányzatunk 2007. decembe-
rében elfogadta a Sportigazgatóság által
kidolgozott új városi „Sportkoncepciót”,
amely gyökeresen átalakította a sporte-

gyesületeink addigi támogatási rendsze-
rét. A város a mindenkori költségvetésé-
nek 1 %-át élôsport-támogatásra fordítja.
Ez az összeg 2008-ban 400 millió forint
volt – 40 milliárdos költségvetésnél. A
koncepcióban megfogalmazott elvek
szerint az eddig elenyészô mértékben –
mondhatni, hogy alig – támogatott
utánpótlásfutball jelentôs mértékû támo-
gatáshoz jutott. Az önkormányzat segíti
az utánpótlás-nevelést minden gyôri
fociklubnál. Eddig csak az NB I-es ETO,
és a két NB II-es klub, a Gyirmót és az
Integrál DAC kapta a pár százezer
forintos utánpótlás-támogatást. 2008-ban
Gyôrben a labdarúgás a megkülönböz-
tetetten kiemelt un. „A” kategóriás
sportágak közé nyert besorolást, így
jelentôs összegû támogatást kap, kizáró-

lag utánpótlás-nevelési célokra. Az „A”
kategória 252,8 eFt-os támogatásának 22
%-át kapta a foci, mely 70,4 eFt. A
támogatás folyósítását feltételekhez kötöt-
te a testület, melyben leszögezi, hogy a
városi fociklubok a rivalizálás helyett, az
utánpótlás-nevelésért szakmai alapon
fogjanak össze. Ha ezt írásos anyagban
dokumentálják, s az ott leírtak a gyakor-
latban is megvalósulnak, akkor tartja
érdemesnek támogatni a város a focit.
Ennek lett tehát az eredménye a szindi-
kátus létrejötte. Összehasonlításképpen:
2007-ben az ETO 1.845 ezer forint, a
Gyirmót 765 ezer, a DAC 747 ezer forint
támogatást kapott, míg a többi klub
semmit. Az Ovifoci Club idén a
„Diáksport” támogatási kategóriából
kapott 2 millió forintot.
- Milyen elvek szerint osztják szét a klubok
között a támogatást?
- Nem egyenlôen osztottuk el a támoga-
tást. A szindikátus tagjai egymás között
szakmai alapon (pl. igazolt és nem igazolt
versenyzôk száma, csapataik száma,
bajnokságokban nevezett csapataik
száma, fôállású és mellékállású alkal-

mazott edzôik száma, az edzôk
végzettsége, minôsítése, létesítményeik
nagysága, pályák száma stb.) megtárgyal-
ták, és az önkormányzathoz eljuttatták a
javaslatukat a támogatás %-ban kifejezett
arányáról. Ekkor még nem ismerték a fô
összeg nagyságát. A támogatás természe-
tesen nem fedezi az utánpótlás foglal-
koztatásának teljes összegét egyik egyesü-
letnél sem, de ez másként jelenik meg a 
4-500 fôs ETO-nál (25-27 fôállású
utánpótlásedzôjük van), s másként jelent-
kezik a megyei I. és II. osztályban
szereplô, kisebb utánpótláslétszámmal
rendelkezô kluboknál. A Gyôrszentiván-
nak lehet, hogy a támogatásul kapott 1
millió 267 ezer forint „sok”, míg az ETO-
nál a 39.5 millió is kevés. Feltételezhetô
tehát, hogy a kiscsapatoknak nem kell

sokkal több pénzt „összekalapolniuk” a
fiatalok képzésére, míg a nagy létszámú
utánpótlást mûködtetô egyesületek
jócskán többe kerülnek, mint az önkor-
mányzati támogatás nagyságrendje.
- Miben segít az állami Sport XXI. Program, az
MLSZ - NUSI-UPI Program keretén belül?
- Megyénkben a központi, állami labda-
rúgó támogatás 13 egyesületet érint
közvetlenül, ebbôl 5 egyesület gyôri, és
tagja a szindikátusnak is. A NUSI-UPI
támogatási kategóriák 5-4 és 300 ezer
forintra rúgnak (prémium, optimum,
minimum). Ezért elmondható, hogy 
pl. az ETO FC gyôri önkormányzati
utánpótlás-támogatása mellett az 500 eFt-
os állami (NUSI-UPI) támogatás nem
nevezhetô jelentôsnek. De a Gyirmót SE
és az Integrál DAC 5 ill. 400 ezres állami
támogatása sem lehet túlzott mértékû a
városi támogatás 8.5 millió forintjához
képest. Igaz viszont az is, hogy az állami
támogatás az U 7-14 évesekre vonatkozik,
míg a városi büdzsé forintjai minden
korosztályra.

Jelentôsnek tekinthetô viszont az
egyesületi programban résztvevô megyei 

kiscsapatok NUSI tornán való rész-
vételének támogatása (U-7; U-9; U-
11), mert ezek a csapatok máshonnan
nem részesülnek semmiféle utánpótlás-
támogatásban. Így az évente kapható
minimum 140-150 ezer forint (3-3
tavaszi-ôszi torna) jól jön nekik.
Nálunk 9 körzetben több, mint 50
csapat vesz részt ezeken a tornákon
(természetesen a fent felsorolt közvet-
len támogatásban is részesülô nagy
egyesületekkel együtt).

Összességében elmondható, hogy
mind az állami, mind az önkormányzati
támogatás jó helyre kerül, és ellenôriz-
hetô módon fordítódik a labdarúgó
utánpótlás-nevelésre.

Vasvári Ferenc

(1.) (2.)

Sportági beszámolók

Asztalitenisz: a KSI-s Lakatos Tamás pozsonyi bravúrja

Sport XXI. Program, Labdarúgás: A gyôri utánpótlás-nevelést 

Horváth László megyei koordinátor mutatja be

Tenisz: Debrecenben debütált az MTSZ iskolai programja
NEM IS AKÁRHOL, hanem a híres,

debreceni Hódos Imre Sportcsarnokban mutat-
kozott be a mini-tenisz. Több mint 120 gyermek,
javarészt az újonnan programba lépô debreceni
Hatvani Általános Iskolából ragadott ütôt, de
szinte a régió összes iskolája képviseltette magát.
A teniszpalánták (kép 2.) többnyire elôször vettek
részt az iskolai mini-tenisz bajnokságon, de az 

elsôs Almási Kitti (Debrecen), a harmadikos
Dimák Stella (Szentes) illetve a negyedikes
Bábosik Bence (Jászberény) már túl voltak az
elsô bemutatkozáson. Ôk hárman, a végsô gyôzel-
met is megszerezték. Mindenképpen siker, hogy a
nemrégiben belépett Debrecen mellett, az iskolai
összevonások ellenére, ebben a tanévben eddig
három új intézmény csatlakozott a programhoz.

Januártól pedig, a nemzetközileg is elismert
Play & Stay program keretében, országszerte
egyre több mini-tenisz verseny indulhat majd el.
Így akár a 10 évnél fiatalabb mini-tenisz
iskolások, vagy bármely MTSZ egyesület tagja is
megmérettetheti magát a viadalokon.

Sebestyén Katalin 
Tenisz nemzeti koordinátor

Evezés: Evezôstábor egy kicsit másként, mint eddig
AZ EVEZÔS utánpótlásnál már megszokott

módon, ez év ôszén is vízi alapozó-, csapatépítô
táborozást szerveztünk, ezúttal Baján. Az
október 23.-tól november 02.-ig (iskolai ôszi
szünet) tartó táborozás során a Héraklész
Bajnok keret valamennyi tagja részt vett az
eddigi ôszi edzôtáborozásoktól némileg eltérô
„összejövetelen”. A megszokottól való eltérést 

az jelentette, hogy a szakvezetés ezúttal a
kishajókat otthon hagyva, de természetesen a
terjedelmi mutatókat megtartva, közép-, és
nagyegységekben döntôen a jövô évi
csapatelképzelések tesztelésére fordított 

kiemelt figyelmet. Az évszakhoz képest kiváló
idôjárási körülmények (napos, többnyire
szélcsendes idô), ezúttal ideális feltételeket
biztosítottak a tervezett edzôtábori munka
végrehajtásához. Az alapozó tábor jellegébôl
fakadóan, illetve a kiírt edzésprogramnak
köszönhetôen a válogatott keret hajóegységei
Bajától 20-24 km-es körzetben vitték hírét, 

hogy 10 napon keresztül a Dunán (és a
Sugovicán) naponta kétszer nagyszámú evezôs 
forgalom várható. A Héraklész evezôsök
edzôtáborozásának szélesebb körû megismerte-
tésérôl egyébiránt a Sport 1-, a bajai TV és a 

helyi sajtó gondoskodott. Az evezôs edzô-
tábor programját, az ilyenkor megszokott
szárazföldi 3200m-es futó-, és 10 km-es vízi
felmérôk, valamint játék, futó-, súlyzó-, és tae
bo edzések egészítették ki. A napi 3 edzés
mellett elfáradt kerettagoknak, az idei Európa-
bajnokságon érmes evezôsökkel folytatott
beszélgetés (Varga Tamás, Hajdú Zsuzsa, 

Novák Zsófia) ill. az idén gyôztes ORV
csapattagok jutalmazása szolgált inspirálásul,
a jövôben folytatódó fáradtságos edzésmunka
elvégzéséhez.

Ficsor László
Héraklész sportági vezetô

Röplabda: Visszatekintés, helyzetértékelés, tervezés
A MAGYAR Röplabda Szövetség

megbeszélést folytatott a NUSI Utánpótlás-
nevelési Igazgatóság (UPI), valamint az
Önkormányzati Minisztérium Sport-
szakállamtitkárság vezetô munkatársaival
november 28-án. 

Az UPI vezetôi szerint a szakmai program
szervezetten, áttekinthetôen mûködik, csak az
eredmények eléréséhez szükséges minimális
plusz hiányzik. „Ha egyszer sikerülne átlépni a
lélektani küszöböt, és az egyik csapatunk 

kijutna egy nagy nemzetközi tornára,
másként néznének ránk, és a támogatás
mértéke is más lehetne – vélekedett Sándor
Péter héraklész sportági vezetô. – A 2009-es
évben szinten tartásra számíthatnak a
röplabdázók. A pekingi olimpián ugyanis
kilenc sportág Héraklész-versenyzôi
szereztek pontot, ezek a sportágak jövôre
több pénzbôl gazdálkodhatnak.”

A Bajnok- és a Csillagprogramra szánt
összegek egy kalapba kerülnek, az alaptámo-

gatás jövôre 25 millió forint lesz összesen.
Lesz pluszforrás is, de annak az összege még
nem ismert. A támogatási összeg felhasználá-
sára vonatkozó százalékos elosztások változni
fognak. Folytatódik az ÖM égisze alatt az
állami forrásból finanszírozott Patrónus
Program, amely edzôpárosok közös munkáját
segíti. Ha együtt dolgozik egy idôsebb,
rutinos, és egy fiatal, pályakezdô edzô,
bérüket az állami sportvezetés, a járulékokat
pedig az egyesület fizeti.

(folytatás a 7. oldalon)
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A HOLLANDIÁBAN megrendezett
kontinensbajnokságon, három szakág,
összesen huszonnégy vívója kapott bizo-
nyítási lehetôséget. A junior korosztályú
vívók összesen nyolc érmet és számos
pontszerzô helyezést zsebeltek be az
amszterdami Európa-bajnokságon. A
fiatalok alaposan megleckéztették a 

mezônyt, hiszen Antal Edina (kép 1.) és Iliász 
Nikolász egyéni arany-, Budai Dániel
ezüst-, míg Gémesi Bence és Petô Réka
bronzérmet vehettek át. A csapatver-
senyek során a kardozó fiúk (Szilágyi
Áron, Iliász Nikolász, Gáll Csaba, Gémesi
Bence) és a lányok (Benkó Réka, Petô
Réka, Várhelyi Kata, Várhelyi Anna) 

ezüstérmesek lettek. A File Mátyás,
Hanzwikkel Márk, Budai Dániel és Böjte 
Szabolcs összeállítású párbajtôrös fiúk
szintén a dobogó második fokára állhat-
tak fel. Ezzel a remek teljesítménnyel
héraklészeseink a ponttáblázat alapján a
második legeredményesebb válogatott-
ként, Itália mögött végeztek.

P. J. M.Judo: Címvédés az U23-as kontinensbajnokságon

TAVALY, a 23 évnél fiatalabbak
európai seregszemléjén három elsôséget
és egy második helyezést ünnepelhettünk.
Az akkori bajnokok közül Baczkó Bernadett
(KSI SE) (kép szöveg mögött) és Bor Barna
(ASE) Horvátországban idén is a dobogó 
legfelsô fokára állhattak fel, Csernoviczki 

Éva (Ippon Judo Tatabánya SE) (kép 2.) 

a salzburgi ezüstérmet, most aranyra
váltotta; a világversenyekrôl már számos
medáliát begyûjtô Mészáros Anett pedig
harmadik helyezést ért el. Az urak 73 és 
81 kilogrammos, igen népes mezônyében
Ungvári Attila (CVSE-Infineon) és a 

Pakson cselgáncsozó Csoknyai László
révén egy-egy hetedik helyezés is
felkerült a dicsôségtáblára. A magyar
héraklészes válogatott 3 elsô, 1
harmadik és 2 hetedik helyezéssel, az
összesített éremtáblázat élén végzett.

Pucsok József Márton

Kézilabda: Horvátország kipipálva, beszámoló a férfi Európa-bajnoki selejtezôrôl

ELKEZDÔDTEK a 2010-es felnôtt
Eb selejtezôjének küzdelmei. Az elsô
körben a magyar férfi válogatott 

Horvátország nemzeti csapatával
mérkôzött meg. Végül a fiúk két találattal 
múlták felül az olimpiai és világbajnok 

délszláv gárdát. A csapat sporttörténelmi
jelentôségû diadalából két korábbi
héraklészes játékos: Császár Gábor (kép 3.) 

hét találattal, míg Putics Barna három 
góllal vette ki a részét. A horvát kézisek
után, a finnek ellenében az oda-vissza 

mérkôzéseken biztos, nagy gólarányú
sikert könyvelhettünk el. A negyedik
fordulót követôen, Hajdú János 

vezényelte csapatunk fölényesen, nyolc
ponttal csoportja élén áll.

P. J. M.

Torna: A Kanyó Éva Emlékversenyen Berki és Böczögô is párbajt vívott

VÁLOGATOTT viadallal emlékeztek
a tornászok a fiatalon elhunyt tornász-
nôre, Kanyó Évára. A KSI torna szakosz-
tálya által szervezett emlékverseny
alkalmával dán, izlandi, német, svájci és
walesi sportolók is a szerekhez léptek a
Tornacsarnokban. A viadalon több
sportvezetô megjelent, köztük Gyenesei
István, sportot is felügyelô miniszter,
valamint az egykori tornásznô férje, a
televíziós mûsorvezetô, Rózsa György is.

Kanyó Éva sportpályafutását a KSI-

ben kezdte, majd a '80-as olimpia 
évében fejezte be sportkarrierjét. A több-
szörös magyar bajnok tornász eredményei
közül kiemelkedik többek közt '76-os
IBV és '78-as Amerika Kupa gerenda-
aranya, a strasbourgi világbajnokságon
pedig csapatban elért negyedik helyezése.

Az idei emlékversenyen a csapatok
között a nôknél a házigazda KSI, a
férfiaknál az FTC-Ybl Tervezô legénysé-
ge végzett a dobogó tetején. Az együttese-
ket egy-egy felnôtt, ifjúsági és serdülô 

tornász alkotta. A versenyt két, elôre meg-
hirdetett párbaj színesítette. A világbajno-
ki ezüstérmes, háromszoros Európa-
bajnok lólengés-specialista a szeren
legmagasabb pontszámot elérô verseny-
zôvel, Kállai Zoltánnal, míg a pekingi
olimpikon, közelmúltban Világkupa-
aranyat szerzô Böczögô a legeredmé-
nyesebb nôi ugróval, Tóth Renátával
mérhette össze tornásztudását. A párbaj
végén Berki (kép szöveg mögött) és Böczögô
egyaránt gyôztesként távozhatott.

P.J.M. – V.F.

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

„A KELET-BALATONI kistérség-
ben élô 4-14 éves korú gyermekek sport
és testnevelés oktatásának távlati
lehetôségei” címmel sportkonferenciá-
nak adott otthont Balatonfûzfô
november 21-én. A gyakorlati
foglalkozásokkal színesített interaktív
tanácskozás helyszínéül az Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény szolgált. A 
konferencia fôvédnökei: Elbert Gábor a 

Magyar Labdarúgó Szövetség fôtit-
kára, valamint Köpf Károly a Magyar
Vízilabda Szövetség fôtitkára voltak.
Az eseményen testnevelôk, az érintett
sportágak – labdarúgás, úszás,
vízilabda – képviselôi, a NUSI-UPI
munkatársai és nem utolsó sorban a
szülôk is részt vettek.

Elôször Bandiné Liszt Amália a
rendezô iskola igazgatónôje köszön-
tötte a megjelenteket.

Elbert Gábor a hazai testnevelés
jelen helyzetérôl, problémáiról tartott
elôadást, majd a NUSI-UPI képvise-
letében Lehmann László (kép 1.) a
sportiskolai módszertani központok és
a kerettanterv témájában tájékoztatta a
résztvevôket.

Az elôadások után a jelenlevôk úszó,
vízilabdázó valamint labdarúgó gya-
korlati foglalkozásokat tekinthettek meg.

P.J.M.

Sportági beszámolók

Vívás: Éremesô a junior Eb-n

Konferencia: Peking után II.
OKTÓBERBEN, az olimpia utáni

III. Országos Edzôi Kongresszus – a
magyar sport meghatározó szervezetei-
nek és intézményeinek példaértékû
együttmûködésével – megtette az elsô
lépéseket az olimpiai szereplés, és
általában a magyar sport helyzetének
értékelésében, a tanulságok levonásában.

A „Peking után” jegyében szervezett
tanácskozás-sorozat második, november
12-ei állomásának célja a hazai
sportkultúra helyzetének elemzé-se, a
társadalmi, gazdasági, politikai
összefüggések vizsgálata, és a megoldási
lehetôségek felvázolása. Az elôadók közt
szerepelt Frenkl Róbert, Tibor Tamás, 

Dénes Ferenc, Bakonyi Tibor, Radák
Zsolt, Gyôrfi János, Nébald Rudolf és
Kolláth György. 

A konferencia fôrendezôi a Magyar
Sporttudományi Társaság és a Magyar
Edzôk Társasága; a kongresszus egyik
üléselnöke a társrendezô NUSI-UPI
igazgatója, Szabó Tamás volt.

MET - NUPinfo

Ökölvívás: Mexikói ifi világbajnokság

A MEXIKÓBAN megrendezett
világbajnokságon 58 nemzet, összesen
287 öklözôje mérte össze tudását. A
korosztályos válogatott tagjai közül
Kanalas Róbertnek, (kép szöveg mögött) a PVSK

versenyzôjének sikerült a legjobban a
bemutatko-zás. A héraklészes fiú egy
koreai, majd egy a hazai színeket
képviselô sportoló ellenében vívta ki a
nyolc közé jutást. Az újabb bravúr már

nem sikerült, így a 48 kg-os
súlycsoportban egy ötödik helyezést
könyvelhettünk el.

Felnôtt Európa-bajnokság

A SZÁMOS héraklészessel felálló
magyar válogatott felvette a kesztyût az
angliai Európa-bajnokságon, sôt! A
magyar öklözôk közül két csillagprog-
ramos: Ungvári István és Varga Miklós 

(mindketten Harangi Imre SE),
valamint a korábbi bajnokprogramos
Darmos József (Kiskunmajsai SE)
egyaránt kontinensbajnoki bronzérmet
szereztek. A szintén héraklészes,

junior világbajnoki címmel büszkél-
kedô Bacskai Balázs (Vasas Rica
Hungária) (kép 2.) a negyeddöntôben
vereséget szenvedett, ezzel ötödik lett.

P. J. M.

Konferencia: Középpontban az utánpótlás Balatonfûzfôn


