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KÉT MECCS, két gyôzelem, azaz teljes
sikerrel zárult az áprilisi, minszki
korosztályos divízió I-es világbajnokságra
készülô magyar U18-as jégkorong
válogatott mini túrája. A cseh HC Pisek
elleni 9-3-as diadal után Ancsin László
együttese, a bajorországi Rosenheimben,
6-5 arányú szoros meccsen nyert a helyi
Starbulls együttese ellen.
A HAGYOMÁNYOSAN Debrecenben megrendezett
Bocskai Ökölvívó Emlékversenyen válogatottunk három aranyérmet szerzett. A
csillagprogramos Kalucza Norbert (DVSC)
(kép 1.) 51 kg-ban, Szellô Imre (KSC) a 81
kilósok közt, a szintén héraklészes
Bernáth István (DVSC) pedig nehézsúlyban állhatott a dobogó legfelsô fokára.
DR. GÉMESI GYÖRGYÖT választotta meg
elnöknek a 74 sportági szövetséget
tömörítô Nemzeti Sportszövetség (NSSZ)
rendkívüli tisztújító közgyûlése. A Magyar
Sport Házában megtartott eseményen
dr. Berényi János visszalépett a választás
elôtt, így Gémesit egyedüli jelöltként,
egyhangú szavazással választotta meg a
közgyûlés, melyen 58 tagszövetség
képviseltette magát.
Az orvos végzettségû Gémesi – aki
(1.)

(2.)

Hírek

jelenleg Gödöllô polgármestere, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnöke,
korábban a Magyar Vívó Szövetség
vezetôje, a MOB alelnöke –, a harmadik
elnöke az NSSZ-nek. A 2001-ben
megalakult köztestületnek korábban
Berényi és dr. Erdei Tamás volt az elsô
embere. PÁTROVICS GÉZA kihirdette a
felnôtt súlyemelô válogatott ez évi
tagjainak névsorát. Az újdonsült
szövetségi kapitány, több, a junior
Európa-bajnokságon szerepelt emelônek
is bizalmat szavazott. Így, a felnôtt
világversenyeken többi között Szanati
Szabolcs (ZTE Súlyemelô Club), Bazsó
Bianka (Haladás VSE) és Magáth Krisztina
(BKV Elôre SC) is viselheti majd a címeres
mezt. A NEMZETI SPORTSZÖVETSÉG VI.
alkalommal rendezte meg Díjátadó
Gáláját 6+2 kategóriában a Danubius
Hotel Arénában. A sportszakma nívós és
egyedi díjjal ismerte el sportolóink és
sportvezetôink tavalyi eredményeit. A
díjazottak között szerepelt Kemény
Dénes, Vajda Attila, Knézy Jenô, Schmitt
Pál, Pavlik Gábor, Nádori László, Tiszeker
Ágnes; „Az év utánpótláskorú sportolója”
Varga Dénes (kép 2.) vízilabdázó lett.
(3.)

EDDIGI MUNKÁJA ELISMERÉSEKÉNT,
több, utánpótlás-sportban tevékenykedô
szakember is MOL Tehetséggondozásért
díjban részesült, így az atlétákat felkészítô
Fülöp Péter, Nieberl Károly kajakedzô,
továbbá Szabó Ferenc, a hazai cselgáncs
utánpótlás Baranya megyei fellegvárának
megalapítója. A KSI részérôl Hazai György
(kép 3.) – Talmácsi Gábor, világbajnok
motorversenyzôtôl, Mosonyi György, a
MOL vezérigazgatója jelenlétében –
vehette át a díjat február 18-án. A
kerékpáros szakember jövôre már
harmincadik esztendeje oktatja a bringás
fiatalokat, elôadásokat tart, újságcikkeket
ír, szerepet vállal az edzôképzésben,
hozzájárult a kerékpáros sportágnevelési
tanterv kidolgozásához. Az elismerés
három
évtizedes
oktatói-nevelôi
tevékenységének is szól.
INTÉZETÜNK
MUNKATÁRSA, Dr. Szabó Attila (kép 4.)
kitûnô eredménnyel habilitált doktori
címet szerzett. Az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karán lezajlott tudományos
elôadásának témája sportpszichológián
belül a „Stressz és szorongás a sportban”,
valamint az „Exercise addiction”
(edzésfüggôség) témakörét érintette.
(4.)

Forrás: Kalocsai Richárd

A

következô számának tartalmából:

Kadet vívó EB Fedett pályás atlétikai EB Asztalitenisz nemzetközi versenyek Iliasz Nikolasz
portré Az InBody testösszetétel-mérô mûszer és az azzal készült vizsgálatok bemutatása.
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 NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2009. február, VIII. évfolyam 2., sorrendben 76. száma.

A TARTALOMBÓL:

Tudomány – nemzetközi konferencia Párizsban Iskolatükör –
bemutatkozik az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Kovács Sarolta Portré
Sport XXI. Program: labdarúgás
Sportági beszámolók: vívás, tenisz, sportlövészet,
birkózás, judo, asztalitenisz, kosárlabda, kézilabda, evezés, atlétika Hírek.

Sportiskolai Program: 130 milliót osztottak szét sportági oktatásra

A

NEMZETI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI
ÉS SPORTSZOLGÁLTATÓ INTÉZET
„A sportiskolák és az utánpótlással szervezett formában foglalkozó sportegyesületek számára a
sportági oktatás támogatására” írt
ki pályázatot a közelmúltban.
Összesen 109 pályázat érkezett be,
közülük 67-en nyertek el valamilyen összegû támogatást. A meg-

Szerkesztôség: NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, NUPinfo Szerkesztôsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. · Fax: (06) 1 422 35 44
Lapkivitel:
A NUPinfo internetes változata megtalálható:
a www.nupi.hu, és a www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!
www.nupi.hu

és az utánpótlással szervezett
formában foglalkozó sportegyesületekben folyó sportági oktatás
segítése; az azzal összefüggô
eszközbeszerzés, létesítménybérlet
és versenyeztetés támogatása,
annak érdekében, hogy a sportági
utánpótlás-nevelés minél hatékonyabb legyen.
(folytatás a 4. oldalon)

(1.)

MOB elnökség: 200 fiatal a szingapúri olimpiai keretben

A

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
elnöksége február 27-én tartotta
idei második ülését. A grémium
a 2010. augusztus 14. és 26. között
Szingapúrban
rendezendô
I.
Ifjúsági Olimpiai Játékok magyar
elôkészületeit is napirendre tûzte,
melyrôl Gyulay Zsolt alelnök tartott
beszámolót.
A januárban ismertté vált kvalifikációs feltételek után a szövetségek összeállították a szingapúri
játékokra eséllyel pályázó, 14-18
esztendôs versenyzôk névsorát:
ezek szerint ma több mint 200
tizenéves mondhatja el magáról,
hogy ifjúsági olimpiai kerettag. A
MOB elnöksége úgy döntött, hogy

NUPinfo
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pályázott összes forrásigény 382
447 076 forint, a rendelkezésre álló
keretösszeg 130 millió forint volt. A
vissza nem térítendô mûködési
támogatás legkésôbb 2009. május
31-ig használható fel, utófinanszírozási formában.
A pályázat célja – mondta el
Lehmann László (kép 1.), pedagógiai
csoportvezetô – a sportiskolákban

az elôkészületekbe bevonja a
Dr. Szabó Tamás igazgató – egyben
MOB alelnök – vezette NUSI
Utánpótlás-nevelési Igazgatóságot,
a Magyar Diáksport Szövetséget és
a népegészségüggyel foglalkozó
állami hivatalt. A mintegy 200 fôs
keretben olyan fiatalok, a korosztályos versenyeken kiváló eredményeket elért versenyzôk kaptak
helyet, akiknek fejlôdését a Szabó
Tamás irányította igazgatóság
segíti, kíséri figyelemmel. Az
érdekelt szakszövetségekkel történt konzultáció után Kovács Tamás
MOB sportigazgató – mintegy
tájékoztatásul – kereteket állított
össze, melybôl kitûnik, hogy a

csapatsportok korlátozott lehetôségeit – a házigazdák mellett, csak a
kontinens legjobbjai, összesen hat
csapat vehet részt minden sportágban – magyar részrôl nôi kézilabdában és labdarúgásban próbáljuk
meg kihasználni.
A jövô augusztusi esemény
kapcsán hangsúlyozandó, hogy a
nevelés és a kultúra legalább
akkora hangsúlyt kap, mint maguk
a versenyek; nem csak a sporteredmények a fontosak, hanem az
olimpiai eszme minél szélesebb
körû elterjesztése a fiatalok
körében.

Forrás: Doba István

MOB – NUPinfo

Elismerések a KSI SE-nek

A

FENNÁLLÁSÁNAK 20. évfordulóját
ünneplô
Sportegyesületek
Országos Szövetsége immár
XV. alkalommal rendezte meg
Sportbálját, ezúttal a Budapest
Kongresszusi Központban. A SOSZ
értékelte a 2008. év felnôtt és
utánpótlás-korosztályban sikeres

sportegyesületeket is. Az olimpiai, a
világ-, és Európa-bajnokságok
valamint a hazai eredményesség
alapján számított rangsorban,
utánpótlás-korosztályban a KSI SE a
BHSE mögött, az FTC-t megelôzve
második helyen végzett. Az
elismerést Dr. Hetényi Antal Gábor,
www.nupi.hu

a judo szakosztály vezetôje, egyben
a klub alelnöke vette át.
A „Fôváros Sportjáért” elnevezésû
aranygyûrû kitüntetéseket immár
ötödik alkalommal adták át. A KSI
ügyvezetô elnöke, Hazsik Endre (kép 2.),
az egyesületi kategóriában kapta
meg az elismerést.
NUPinfo

(2.)

Tudomány: Nemzetközi konferencia Párizsban

A

PÁRIZSI ANTROPOLÓGIAI TÁRSASÁG ebben az évben ünnepli
megalakulásának 150. évfordulóját. Ebbôl az alkalomból egy
nagyszabású nemzetközi konferenciát szerveztek, amelyre mi is
meghívást kaptunk. A konferenciát
2009 január 26.-30-a között rendezték meg „A korai tapasztalatoktól a
jövôbeli kutatásokig” címmel.
Az elôadások 5 szekcióban, a
következô témákban zajlottak:
1. Az antropológia keresztútjai. A
szekció a francia antropológia 150
éves fejlôdését mutatta be, különös
tekintettel a fizikai antropológiában bekövetkezett változásokra.
Érdekes volt hallgatni, hogy a
francia antropológia milyen jelentôs befolyással volt pl. Amerika,
Japán, vagy Mexikó tudományfejlôdésére. 2. Evolúció és populáció.
A szekció elôadásai az ember
törzsfejlôdésének kérdéseivel, az
evolúciós sorban a „hiányzó
láncszemek” jelentôségével foglalkoztak. 3. Gondolatok az emberrôl.
Elég változatos témák köré

a növekedést befolyásoló szociális
és gazdasági tényezôkkel, a gyermekek tápláltságának kérdéseivel
és a szekuláris trenddel foglalkozott. Más elôadások múltbeli
populációk életmódját próbálták
rekonstruálni.
Rendkívüli élményt jelentett számomra egy hatalmas, Európára
kiterjedô egészségügyi projekt
szervezômunkájának, célrendszerének, kutatási szempontsorának bemutatása. Ez a munka az egészség
aspektusaival foglalkozik a múltban,
a jelenben és a jövôben. A nagyívû
kutatásban 23 ország 30 kutatója és
40 PhD hallgatója vesz részt.
A konferenciáról azt az ötletet
hoztuk magunkkal, hogy európai
volumenû kutatásokat a mi
területünkön is érdemes lenne
szervezni.
A konferencia hivatalos nyelve a
francia és az angol volt. 25
országból 170 kutató munkája
járult hozzá a sikerhez. A
szekciókban 80 elôadás hangzott el
és a témákhoz kapcsolódva 60

A konferencia jól szervezett volt,
a francia emberek kedvesek,
szolgálatkészek voltak és angolul is
megszólaltak. Csak az ebédet
tudnánk feledni!
Arra is volt idônk, hogy a város
nevezetességeit legalább kívülrôl
megnézzük. Mivel Párizsban egy
órával késôbb sötétedik, mint
nálunk, a konferencia után
nyakunkba szedtük a lábunkat és
este 9-10 óráig jártuk a várost.
Párizs szép, nyugodt és tiszta. A
nevezetességei pedig gyönyörûek.
*Elôadásaink:
Júlia Pápai, Zsófia Tróznai, Tamás
Szabó, Éva Bodzsár: Maturation
type and body structure of athlete
and non-athlete girls
Éva Bodzsár, Annamária Zsákai,
Júlia Pápai: Secular changes in the
nutritional status of Hungarian
children and adolescents
Dr. Pápai Júlia
NUSI-UPI Humánbiológiai Csoport (kép 1.)

Kézilabda: A világbajnokság hatodik helyén zártak a fiúk!

A

MAGYAR
férfi
kézilabda
válogatott, többször bravúros
teljesítményt nyújtva, a
horvátországbeli világbajnokság
hatodik helyén végzett. A mieink az
olimpiai bajnok francia, a szlovák, a
román, az argentín és az ausztrál
válogatottakkal egyetemben az
„A” csoportba kezdték meg a
küzdelmeket. A középdöntôbe

farkasszemet. A csapat végül a
tavalyi világbajnok mögött, a
hatodik helyen zárt. A sikerhez két
korábbi héraklészes: Császár Gábor
(Viborg) – aki a karmesteri pálcát
vehette át a sérült Eklemovicstól –
és Putics Barna (MKB Veszprém) –
átlövéseivel – is hozzá járult.
P. J. M.

Evezés: Verôci Lídia és Bende Zsófia ismét tengeri regattát nyert

A

Z IMMÁR tengeri evezôs specialistáknak számító mohácsi hölgyek,
Verôci Lídia és a volt héraklészes Bende Zsófia újabb, visszhangos sikert értek el. A Nemzetközi
Evezôs Szövetség (FISA) és a
Monacói Nagyhercegség által közösen rendezett, nyolcezer méte-

res „Tengeri regatta” vetélkedôjén
tíz nemzet egységei, köztük a mieink
is hajóba szálltak. A lányok Franciaország és Olaszország legjobbjai
elôtt, hatalmas, tarajos hullámoktól
nehezített pályán, magabiztosan
nyertek. Helyszíni információk alapján a két hölgy hatalmas elismerés-

nek örvendett a résztvevôk körében,
hiszen az ô párosuk volt az egyetlen
a mezônyben, amely tengerrel nem
rendelkezô országból érkezett.
Sztárcsevics János és Zoltán tanítványai gyôzelmükkel nem csak a
magyar evezés, hanem Mohács
városa jó hírnevét is öregbítették.

Atlétika: Vienna Indoor Classic

MESZ – P. J. M.

A

„VIENNA INDOOR CLASSIC” elnevezésû hagyományos bécsi gálán magyar atléták is rajthoz álltak. A nôi 60 m
elôfutamában Komiszár Krisztina (kép 1.) 7,58 mp-re javította a legjobb hazai ifi, korosztályos eredményt.
A pécsi Bene Barnabás teljesítménye is kiemelhetô, a többszörös kontinensbajnok futó jól helyezkedve,
egy tempós 1500 méteres versenyen a második helyen ért célba. Eredménye (3:44,05) mindössze öt század
másodperccel maradt el a MASZ fedett EB szintjétôl.

(1.)

csoportosult a 15 elôadás. Volt
benne szó a történeti antropológia
újabb vizsgáló eljárásairól, temetkezési szokásokról és szertartásokról, a korai ember mítoszairól, a
test és a lélek viszonyáról. 4.
Antropológusok a polgárok közt.
Az elôadások többek között az
afrikai kórházak egészségi viszonyairól, a klímaváltozás hatásáról, a
környezetvédelemrôl, az igazságügyi antropológia jelentôségérôl
szóltak. 5. Ember, populáció,
környezet. Ez volt a legnépesebb
szekció. Az elôadások nagyobb
része a gyermekek növekedésével,

vezetô úton volt miért izgulnunk,
aztán igazán belendült a magyar
szekér…
Bár a hazai csapattól vereséget
szenvedtünk, de késôbb a svéd, majd
a koreai csapatok ellenében kiélezett
mérkôzésen nyertünk csatát.
Utolsó, az 5-6. helyért játszott
helyosztó mérkôzésünkön a címvédô német válogatottal néztünk

(1.)

posztert mutattak be. Mivel a
konferencia a 150 év fejlôdését
igyekezett megrajzolni, arányaiban
több volt a történeti népességekkel
foglalkozó elôadás.
Elôadásaink(*) a 4. és 5. szekcióban hangzottak el. Mindegyik kutatásunkról kérdeztek, még rövid módszertani megbeszélésre is jutott idô.

(2.)

Nemzetközi viadal – Budapest

H

AT NEMZET, összesen 550
sportolója részvételével zajlott
a budapesti nemzetközi atlétikai
viadal. Korábbi vagy jelenlegi
héraklészesek is fémjelezték a
sportági utánpótlást, többek közt:
Baji Balázs (Budacash Békéscsabai

Atlétikai Club), Bene Barnabás
(PVSK-Mizó),
Fajoyomi
Dávid
(GEAC), Kiss Dániel (KSI SE), Pál
Robin (Miskolci Sportiskola), Szabó
Barbara (UTE) és ifj. Szabó Dezsô
(KSI) (kép 2.). A mezeifutó Európabajnok Bene Barnabás, most 3000

méteren bizonyított. A pécsi atléta
nyolc percen belüli idôeredménynyel, elsôként futott át a célvonalon. Kiss Dániel hármasugrásban,
míg Szabó Barbara magasugrásban
állhatott a dobogó legfelsô fokára.

Kürthy és Miklós már Torinóra készülhet…
Nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy felkértek az egyik
szekció társelnökének.

2.oldal
www.nupi.hu

A

BUDAPESTI fedett pályás atlétikai
bajnokságon Kürthy Lajos
(Mohácsi TE) is a dobókörbe
lépett. A héraklészes súlylökô 19,66
méteres legjobbjával teljesítette a

torinói EB kiküldetési szintjét.
Kürthy-n
kívül,
a
korábbi
csillagprogramos sprinter, Miklós
Péter is megváltotta torinói
repülôjegyét. A hatvan méteres

7.oldal
www.nupi.hu

síkfutás döntô futamában Eb
szintidôn belül ért célba a honvédos
versenyzô.
MASZ – P. J. M.

A

Judo: Világkupákon arattak a magyarok

HAZAI RENDEZÉSÛ, sorrendben
44. OTP Bank Hungária Világkupán
ez évben a férfi judokák léptek
tatamira. A 73 kilogrammos kategóriában, a korábbi csillagprogramos
Ungvári Attila (kép 1.) az igen nívós
mezônyben bronzérmet szerzett,
Csoknyai László (ASE) a 81 kilósok
között ötödik helyezést ért el. A volt
héraklészes sportolón kívül ifj.
Nagysolymosi Sándor (KJC) és Gera
Csaba (Honvéd-Kipszer) egyaránt
pontszerzô, harmadik illetve hetedik
helyen zártak.

Az osztrák fôvárosban a hölgyeken
volt a sor. Az 57 kg-os súlycsoportban
Karakas Hedvig (MVSC) (kép 2.) két
japán hölgy mögött, a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. A
másik héraklészes versenyzô, Szabó
Franciska (Leányvár-Egerági Üstökös
SE) 63 kg-ban, hetedik helyezett lett.
Remekül szerepeltek a magyar
dzsúdósok a cseh fôvárosban is. A
prágai nôi világkupán Karakas
Hedvig (MVSC-57 kg) és Baczkó
Bernadett (KSI SE-57 kg) egyaránt ötöt gyôzelemmel került a fináléba,

Iskolatükör: Bemutatkozik az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola
50x30 méter sportalapterületû
csarnokunkban 14 éves korig megoldható lesz a gyerekek képzése.
Sôt, az Újbudai Torna Clubbal
kötött együttmûködési megállapodásunk alapján az egyesület különbözô korosztályai is itt sportolhatnak majd. Az a tanulónk, aki
nem bírja az intenzív terhelést (heti
4 edzés és hétvégi mérkôzések), az
iskola egyesületében, a Budai
Diáksport Egyesületben sportolhat.

MOATSZ – NUPinfo

csoportban dôl el a feljutás sorsa.
Földi Sándor tanítványai az „A”
jelû hatosfogatba kaptak besorolást.
A fiúk legfiatalabb, tizenhat
éven aluli korosztálya Portugáliába, a két évvel idôsebbek
Boszniába utaznak. A húsz éven
aluliak Macedóniában próbálnak
szerencsét. Zalay Zoltán legénységére a házigazda, a bolgár
valamint az osztrák válogatottak
várnak.

nálunk többszörös túljelentkezés
van. Mindezek eredményeként
2005-ben pályázat útján elnyertük
a közoktatási típusú sportiskola és
módszertani központ címet.
Kerületi, budapesti és országos
eredményeink vannak kosárlabdában, labdarúgásban, atlétikában és
aerobikban. A meglévô infrastruktúránkkal (tornacsarnok, nagyés kis mûfüves pálya, mûanyag
burkolatú pálya) meg tudjuk oldani
a 10-12 éves korosztályig az
elôkészítô-, illetve a sportszakági
képzés nagy részét. Úgy gondoljuk,
hogy a közeljövôben megépülô

Tanulás: "Mindennapos tanulás,
mindennapos matematika" program,
"Tudáspróba", a "Tanulás tanítása
" program, a 3T program (kooperatív oktatás), az "Aranyötösök
Klubja és Büszkeségeink" (motivációs program), elektronikus napló
stb.

Asztalitenisz: Magyar Serdülô Nemzetközi Bajnokság

A

MADACKI MIRELLA (Mohácsi TE) Nagyváradi Mercédesz (Fastron AC)
- Ripp Adrienn (PEAC) összeállítású
leány csapatunk arany, a Lakatos Tamás
(KSI SE) (kép 3.) - Sabján Gergely
(Komlói Bányász SK) - Szita Márton
(Komlói Bányász SK) alkotta fiúgárda
bronzérmet gyûjtött be a Magyar
Serdülô Nemzetközi Asztalitenisz
Bajnokság helyszínén, Tatán. Második
bronzunk a csapatban meglepetést
okozó Madacki - Nagyváradi duó

nevéhez fûzôdik, akik így két medállal
zárták a nemzetközi szövetség égisze
alatt zajló, elsô serdülô tornát.
Egyesben legeredményesebb versenyzônk Nagyváradi Mercédesz lett, a
fiatal tolnai játékos a negyeddöntôig
jutott. A magyar fiúk közül Szudi Ádám
(Jászkun Volán) maradt legtovább
versenyben, a szolnoki sportoló a fôtábla 16 versenyzôje közé küzdötte be
magát. Az egyéni versenyszámokban
további, 9-16. helyezésünket Madacki

(1.)

(2.)

A

Mirella könyvelhette el. Az esemény
eredményei részletesen a www.ittf.com
honlapon találhatók meg.
Az utánpótláskorú játékosok közül
az ifik: Nagy Krisztián (Lombard-BVSC)
és Zombori Dávid (PEAC) Katarban, míg
Jakab János (Levallois), Kosiba Dániel
(Wink AC) és Póta Georgina (Statisztika
Petôfi SC) Kuwaitban jeleskedtek,
bôvebben a márciusi NUPinfo-ban.

Az iskola nevelô-oktató programja az alábbi alapértékekre épül:
egészség, tanulás, sportolás, érvényesülés, együvé tartozás.

Ezen értékek megvalósítására
szolgáló programjaink:

Egészség: az "Egészséges magyar
gyerekek" programja; "Füstmentes
iskola" program, "Egészséges
munkahely" program, úszásoktatás
1-8. évfolyamon; reformétkezés stb.

évfolyamon (síelés, tenisz, kajakkenu), stb.

Érvényesülés: idegen nyelv oktatása (német-angol), testvériskola
Stuttgartban, londoni nyelvtanulás,
multimédiás oktatás, digitális tábla,
stb.

Együvé tartozás: iskolai induló,
iskolai színek (fekete-zöld), saját
ünneplô- és sportruházat, iskolai
újság, stb.

Munkánk
és
erôfeszítésünk
megkoronázásaként 2008. november 11-én felvettük Grosics Gyula
nevét. Rajta kívül a következô
élsportolókról neveztünk el tantermeket: Bene Ferenc, Nagy Tímea,
Benedek Tibor, Dr. Molnár Tamás,
Cseh László, Martinek János,
Talmácsi Gábor, Güttler Károly, s
reméljük, e névsor London után is
folytatódik majd.

(3.)

Forrás: Kalocsai Richárd

Forrás: Záhonyi fotó

Kosárlabda: Az Eb selejtezôk nyári menetrendje

SORSOLÁST KÖVETÔEN, a hazai
kosaras szakma is megismerhette
a magyar utánpótlás-válogatottak
nyári, Európa-bajnoki programját.
Bizony, nem lesz könnyû dolga
egyik együttesünknek sem. Egy
csapatot, az U16-os lánycsapatot
kivéve az összes nemzeti gárdánk a
B-divízióban
küzd
majd
–
reményeink szerint a feljutásért.
Az illem is úgy kívánja, hogy a
hölgyekkel kezdjük, hiszen a

A

Z ISKOLA idén fogja ünnepelni
fennállásának 40. évét. Annak
idején, az 1969/70-es évben az
országos sporthivatal 7 testnevelés
tagozatú iskolát hozott létre az
országban, hármat Budapesten,
négyet vidéken. Ezek egyike volt az
akkori Váci Mihály Általános Iskola,
mely azokban az években a MAFC
kosárlabda- és atlétika szakosztályának bázisiskolája volt. Az
intézmény 1984-ben volt a csúcson,
amikor négy épületben 1452
tanulója volt. Ez a létszám 1990-re
900, 2000-re 262 fôre csökkent,
ezért iskolánkat egy közeli iskolával
össze szerették volna vonni.
Az intézmény vezetése megújult,
és mindent egy lapra feltéve csak és
kizárólag sportiskolaként képzelte
el jövôjét, így jött létre 2001-ben a
Budai Sport Általános Iskola. Az
egyedi stratégia, az ennek megfelelô tartalom és forma, a sport- és
tanulmányi eredmények erôsödése
hozta maga után a tanulólétszám
folyamatos gyarapodását. Sôt,
mikor a XI. kerületben folyamatosan vonják össze az iskolákat,

ahol a két héraklészes egymás között
döntött a legfényesebb érem sorsáról. Végül az aranyéremnek a
miskolci lány örülhetett. A szintén
KSI-s Joó Abigél a 70 kilós
mezônyben, a hetedik helyig jutott.
A férfiak varsói világkupáján
Madarász Tamás (DRSE) nyújtott
kiváló teljesítményt. A korábbi
héraklészes cselgáncsos egy Európabajnok spanyol judokán is túljutva,
mind az öt mérkôzését megnyerve
szerezte meg élete elsô világkupaaranyát.
P.J.M. – Judoinfo

Debreceni Eszter vezette U16-os
válogatott az A-divízióban, a
csehekkel, az oroszokkal és a
görögökkel együtt lép majd
pályára. Az immáron Balogh Judit
irányította
U18-as
lánycsapat
nyáron Izraelbe utazik, ahol
elméletben a csoportmeccsek alatt
nem lesz megoldhatatlan feladata
az angolok, a románok és az észtek
ellen. A húsz éven aluliaknál annyi
a különbség, hogy két hatos

Sportolás: mindennapos testnevelés, "Eurofitt" program, sportszakági
képzések
(röplabda,
kosárlabda,
atlétika,
aerobik
sportágakban),
rekreációs
sportágak tudatos tanítása 5., 6., 7.

MKOSZ – P. J. M.
6.oldal
www.nupi.hu

3.oldal
www.nupi.hu

Kiss Mihály
igazgató

Portré: Új szabályok, új kihívások – Kovács Sarolta öttusázó szemszögébôl

Vívás: Gerevich - Kovács - Kárpáti kardvívó Grand Prix és csapat-világkupa

OVÁCS SAROLTA, az Alba Volán
öttusázója (kép 1.) az ez évi Héraklész
Gálán komoly elismerésben részesült.
A tinédzserkorú sportolót, 2008-as eredményei alapján, a nôi egyéni összetett
kategória gyôztesévé választották. Nem
véletlenül, hiszen tavalyi eredményei
igazán imponálóak. A junior Európa-bajnokságon egyéniben és csapatban, a
korosztályos világbajnokságon csapatban
és váltóban egyaránt elsôséget szerzett a
székesfehérvári hölgy. Számára a legkedvesebb siker mégis a „pesti vb”-n
váltóban, a hazai közönség bíztatása
mellett elért aranyérem volt.
Mint az öttusázók általában, Sarolta is
– akkor még Tapolcán – elôször az

Z UNICREDIT BANK KUPÁÉRT kiírt
nemzetközi viadalon 23 nemzet, 131
vívója mérte össze tudását. Az egyéni
és csapat versenyszámok során számos
klasszis – jelenlegi és volt héraklészes
kardozó lépett a pástokra. A legnagyobb

K

úszással ismerkedett meg. Egykori mestere, úszóedzôje egyengette az útját az
öttusa és egy közeli sportági mûhely az
Alba Volán felé. Fehérváron a két fizikai
tusa (az úszás és futás) mellett, hamarosan alkalma nyílt arra, hogy a többi
számba is belekóstoljon.
Az évek során kiderült, hogy saját
szavaival: „kedvencem a lovaglás, de
nagyon szeretem még a lövészetet is”. No
persze a többi szám sem maradhat
„lyukas”, futásban és vívásban is kiválóan
kell teljesíteni, az úszással pedig sosem
volt gondja a csillagprogramos versenyzônek.
Nemrég azonban új szabályok mellett
tette le voksát a nemzetközi szövetség. A
többnapos versenyek egynapossá váltak,

majd elérkeztünk oda, hogy a két,
hagyományosan különálló szám, a futás
és a lövészet eggyé olvadt. Eddig
„a lövészetre a pontosság, lassúság és az
odafigyelés volt a jellemzô, mostantól a
gyorsaság dominál. A pontosság már csak
annyira számít, hogy nem kell 9-10-eket
lôni, elég egy jó 7-es is” – mondja a
szabályváltozás kapcsán az összetett
gyôztes.
2009 az új regulák életbe lépése és a
tapasztalatszerzés, 2012 már reméljük,
hogy Kovács Sarolta londoni olimpiai
kvalifikációjának esztendôje lesz! Hajrá!

Pucsok József Márton

Sportiskolai Program: 130 milliót osztottak szét sportági oktatásra – folytatás

A

PÁLYÁZÓKAT négy csoportba lehetett
sorolni: egyesületi típusú sportiskolák (ún. városi sportiskolák), egyesületek (utánpótlással szervezett formában
foglalkozó sportegyesületek), sportiskolai
módszertani központok (a sportkormányzat által támogatott közoktatási
intézmények) és sportiskolai kerettantervet alkalmazó iskolák (a sportkormányzat

által nem támogatott közoktatási
intézmények).
Az elbírálásnál meghatározó volt a
sportágak, korosztályok és a gyermekek,
fiatalok létszáma; a megjelölt idôszakban
elért versenyeredményeik; illetve a pályázatra vonatkozó szakmai program minôsége valamint a megpályázott összeg
költségtervének pontossága és racionalitása.

A pályázat elbírálásánál preferenciában részesültek az egyesületi típusú
sportiskolák, hiszen ezek az utánpótlással
foglalkozó szervezetek nem részesülnek
semmilyen rendszeres központi állami
támogatásban. A pályázat nyertes intézményei honlapunkon, a www.nupi.hu -n
olvashatók.
NUPinfo

A

sikert az utolsó versenynapi csapatküzdelmek során könyvelhettük el.
A mieink egészen a döntôig meneteltek,
ahol a francia csapat ellen meggyôzô
fölénnyel vezetve, magabiztosan, 45:37

arányban gyôztek. Így a hazai közönség
méltán ünnepelhette az aranyérmes
Szilágyi Áron (Vasas) – Decsi Tamás (BSE) –
Lontay Balázs (BVSC) – Iliasz Nikolasz
(Vasas) összeállítású gárdát!

Puy Sebestyén világkupa-aranya

P

UY SEBESTYÉN aranyérmet szerzett a
Dourdanban megrendezett junior
férfi kardvívó világkupán. A BSE
reménysége a döntôben egy német vívóval

A

(mindketten GEAC) a tizenegyedik, míg a
szintén BSE-s Soproni Szabó Ágoston a
tizenharmadik helyen végzett.
P.J.M.

Tenisz: Európa trónján az U16-os lányok

BABOS TÍMEA (kép 1.) (Soproni VSE) - Mikó
Zsófia (Gyôri TC) - Bukta Ágnes (SZUSE)
összeállítású tizenhat éven aluli
magyar lánycsapat a fedettpályás Európabajnokság franciaországi döntôjébe jutott.
A magyar lányoknak a franciákon, a

(1.)

csapott össze, a csatából 15:14-re a magyar
fiú került ki gyôztesen. További három
héraklészes is a legjobb tizenhatba jutott:
Gémesi Bence a kilencedik, Gáll Csaba

horvátokon és a szerbeken keresztül
vezetett az útja a február 20. és 22. között
megrendezett fináléba. Az aranyéremért az
ukrán lányokkal csaptunk össze. A
héraklészes sportolók éltek a kínálkozó
lehetôséggel és a torna történetében

elôször – kétszer már eljutottunk a döntôig
–, Európa-bajnokok lettek. Az U14-es lány
csapat ötödik, az U14-es fiú csapat a
nyolcadik, míg az U16-os fiú csapat
hetedikként zárt.
MTSZ – P.J.M.

(1.)

Forrás: Doba István

Sport XXI. Program, labdarúgás: Több mint 40.000 igazolt gyermek

A

MAGYAR GYERMEK LABDARÚGÓ
SZÖVETSÉG informatikai rendszere
alapján naprakészen nyomon követhetô a magyarországi igazolt labdarúgók száma az 5-12 éves korosztályban.
A tavaly júniusi 30.343-as létszám 1/3dal bôvült, jelenleg 40.052 gyermek
futballozik a különbözô megyei szövetségekhez igazoltan. Ezt a létszámot
2013-ra szerette volna elérni az
MGYLSZ, ám programjának robbanásszerû beindulása miatt fél év alatt
sikerült közel 10.000 gyermeket az
egyesületekhez irányítani. Az intézményi programban 31.381-en szerepelnek,
közülük 11.058 gyermek egyesületben is

focizik, vagyis összesen és jelenleg 60.375
gyermeket tart nyilván az MGYLSZ.
A Sport XXI NUSI-UPI Program
(egyesületi körzeti tornarendszer, egyesületi program), valamint az óvodai- és
iskolai versenyrendszer sikere tovább
ösztökéli a szövetség vezetését, hogy a
sportág felé megnyilvánuló bizalom
megerôsítését célozza
meg saját eszközeivel.
Ezek közé tartozik a
március 1-jén az 1. sz.
Etalon Sportiskolában
megrendezendô központi Farsang Kupa,
illetve az április 1-jén
4.oldal
www.nupi.hu

sorra kerülô Magyarország – Málta
VB-selejtezôn kialakítandó Gyermekszektor
Program kiteljesítése.
Újvári Gábor
sajtófônök, MGYLSZ

Sportlövészet: Boros László duplázott a prágai Eb-n

A

HÉRAKLÉSZES Boros László (kép 2.) kétszer is dobogóra állhatott a cseh fôvárosban megrendezett légfegyveres kontinensviadalon. A Gyôri
Lövészklub korosztályos Európa-bajnoka, a 10 méteres futócél versenyszámban a legfelsô, míg "vegyesben" a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. A szintén junior kontinensbajnoki címmel büszkélkedô Keczeli Bianka (BEFAG), most a felnôttek között
próbált szerencsét. A keszthelyiek csillagprogramos lövôje a 10 méteres vegyes versenyszámban, a kilencedik helyen fejezte be a viadalt.
A pekingi olimpikon, korábbi héraklészes Csonka Zsófia (PVLK) a pisztolyosok 10 méteres számában, hetedik helyezést ért el.
P.J.M.

Birkózás: Remek szereplés a szombathelyi Golden GP-n

H

USZONNÉGY nemzet birkózója vett részt az idei Golden Grand Prix-n. A versenysorozat szombathelyi állomásán csupa nagy
név, köztük olimpiai és világbajnoki érmesek fémjelezték a mezônyt. A sérülések miatt igencsak tartalékos magyar csapat
többek közt a junior világ- és Európa-bajnok Németh Ivánt és az olimpiai ezüstérmes Fodor Zoltánt (kép szöveg alatt) (mindkettô
FTC) is a soraiban tudhatta. A magyar csapat remekelt, az éremszerzôket több jelenlegi és volt héraklészes is erôsítette. A
csillagprogramos Kun Renátó (FTC) 74 kilóban a harmadik helyig jutott. A kecskeméti, "exhéraklészes" Dajka Zsolt a 84 kilósok
között szintén harmadik helyezett lett, míg ugyanezen kategóriában a korábbi utánpótlás-támogatott Fodor Zoli, igen nehéz ágon
feljutva szerzett aranyérmet. Végül Kiss Balázs (BVSC), aki egykoron bajnokprogramos volt, a 96 kg-os súlycsoportban gyûjtött be
egy bronzot. A csapatversenyek során újabb bravúrt könyvelhettünk el. A kötöttfogású válogatott Grúziát és Törökországot
megelôzve, 46 ponttal a pontverseny élén zárt.
P.J.M.
5.oldal
www.nupi.hu
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