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A TARTALOMBÓL: Dr. Szabó Tamás akadémiai elôadása MOB elnökségi ülés

Tanévindító Fesztivál és FIFA-továbbképzés Telkiben Sportszakember road-show Gyurta

Gergely-portré Sportági beszámolók: öttusa, judo, súlyemelés, torna, tenisz, sakk Hírek.

A következô számának tartalmából:
Junior vívó Eb Jégkorong U16-18-as hírek Junior tenisz aktualitások Beszámoló a Sport XXI.

egyesületi labdarúgó programról Szociológiai konferencia Sportszakember továbbképzés. 

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

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

2009. október, VIII. évfolyam 10., sorrendben 84. száma.

www.nupi.hu

ÉTNAPOS, nemzetközi utánpótlás-konfe-

renciára került sor Cserkeszôlôn, a 

Sportiskolák Országos Szövetségének

(SIOSZ) szervezésében. Az elôadók között

szerepelt többek közt Dr. Szabó Tamás,

utánpótlás-nevelési igazgató, a Magyar

Olimpiai Bizottság alelnöke, Farkas Tibor, a

Sport Szakállamtitkárság vezetô fôtanácsosa,

Fuhrmann Géza, a Sportiskolák Országos

Szövetségének elnöke és Erhard Ruddat, a

Magdeburgi Sportgimnázium tanára. A

konferencián részt vett az Utánpótlás-nevelési

Igazgatóság sportiskolai programjának

vezetôje, Lehmann László – aki a sportiskolák

együttmûködésérôl prezentált – és Farkas

Márta, meghívottként Balogh Gábor olimpiai

ezüstérmes, világbajnok öttusázó, a KSI részérôl

Hazsik Endre ügyvezetô. Az eseményen több

hozzászólásban problémaként merült föl a

sportiskolákra vonatkozó jogharmonizáció

kérdése valamint a sportirányítás és az

oktatásirányítás összehangolásának igénye.

Hazai vonatkozásban a sportiskolai rendszer a

program 2011-12-ig tartó felfutásakor már

várhatóan 15 ezer fôs bázissal fog mûködni.

(az elôadásokról bôvebben a 3. oldalon)
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– Hírek

Nemzetközi sportiskolai konferencia Cserkeszôlôn
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4 ESZTENDÔVEL ezelôtt kezdte meg 

mûködését a mai Zugló elôdje, Rákosváros 

elöljárósága. Az évfordulót hagyományosan

október elsô hétvégéjén ünneplik, többek közt

zuglói elismerések, kitüntetések átadásával. 

Az ünnepségen „Zugló Sportjáért

Emlékserleg”-et kapott a KSI SE. Az egyesület

kitartó és eredményes munkájáért Hazsik Endre

ügyvezetô igazgató vette át a díjat Zugló

polgármesterétôl, Dr. Weinek Leonárdtól. A KSI

– mint azt a kerület honlapja megírja – a

legeredményesebb utánpótlás-nevelô egyesü-

let az országban, több mint 45 éve kezdte meg

mûködését, kezdettôl fogva zömmel zuglói

gyermekek sportolási lehetôségét biztosítja.

Számos olimpiai bajnokot és világverseny-

gyôztest neveltek fel; tudományos tevékeny-

ségük nemzetközi hírnévre tett szert.

Az ünnepségen a közelmúltban

elhunyt Schlegel Oszkár, a Csanádi

iskola korábbi címzetes igazgatója

posztumusz elismerésben részesült. 

A Stefánia Palota Tükörtermében

rendezett rangos eseményen többek

közt Halász Iván és Szûcs István

alpolgármester is megjelent. 

NUPinfo

(1.)

NUPinfo
Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás igazgató, NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc Telefon: (06) 1 422 35 32 E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu
Társszerkesztô: dr. Pucsok József Márton Telefon: (06) 1 422 35 31 E-mail: pucsok.jozsef@nupi.hu

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!

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.

Sportdiplomáciai konferencia a Parlamentben a „6+5-ös” szabályról
PARLAMENT felsôházi üléstermében októ-

ber 21-én rendezett sportdiplomáciai 

konferencián a „6+5-ös” szabály kapcsán

központi jelentôséggel bírt az utánpótlás; az

autonómia mellett az esélyegyenlôség is nagy

hangsúlyt kapott. A sport sajátosságai és

autonómiája az Európai Unión belül - címû

nemzetközi kongresszuson a külföldi sportve-

zetôk, sportdiplomaták mellett hazai sport-

vezetôk is felszólaltak, többen kiemelten

hangsúlyozták az utánpótlást, a fiatalok

sporton keresztül történô nevelését.

A FIFA-elnök J. S. Blatter (kép 1.) által

jelentôsen szorgalmazott „6+5-ös” szabály

lényege, hogy a klubcsapatokban az adott

ország játékosai lennének túlsúlyban: 6 hazai

játékos mellett 5 külföldi léphetne pályára, így

a magyar egyesületek itthon tudnák tartani a

tehetségeket. Ezt a számot a többi csapatsport

természetesen jelképesen értelmezi. A tervezet-

tel kapcsolatban támogatásukról biztosítottak

a kézilabda, a kosárlabda és a jégkorong

sportágak nemzetközi szövetségeinek vezetôi,

az Európai Parlament jelenlévô képviselôi. Az 

MLSZ meghívásának leget téve 38 európai

ország tisztelte meg az eseményt.

Mint Dr. Szabó Tamás, utánpótlás-nevelési

igazgató, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke

felszólalásában elmondta, az autonómia

mellett fontos a fiatalok számára az esély-

egyenlôség megteremtése és a szolidaritás is. 

Dr. Bánki Erik (kép 1.), az Országgyûlés Sport-

és Turisztikai Bizottságának elnöke bízik abban,

hogy amikor az Európai Unió soros elnöki

posztját 2011-ben Magyarország tölti be, akkor

a szabály már bevezetésre kerülhet.

(folytatás a 2. oldalon)

A

KSI-elismerés Zugló ünnepén

A SZLOVÁK FÔVÁROSBAN meg-
rendezett párbajtôr és tôr junior
világkupán népes magyar csapat,
köztük héraklészesek is megméret-
tették magukat. A világkupa egyben
a soron következô kontinensbaj-
nokság utolsó kvalifikációs állomása
is volt. A több száz induló közül,
több versenyzônk is a legjobb
nyolcba verekedte magát. A párbaj-
tôrös hölgyeknél a csillagprogra-
mos Antal Edina (kép 1.) (BHSE), míg a
fiúknál Sütô Dávid (Diósgyôri VE)
egyaránt a dobogó második fokára
állhatott fel. Györgyi Levente (BVSC)
kiváló vívással, végül hatodik lett. A
tôrözôk mezônyében Bíró Fanni, az
Uniqa UTE versenyzôje, a 111 fôs
mezônyben harmadik helyen zárt. 
A SPORTLÖVÔK ESC Youth League
fináléjára a dániai Helsingore-ban
került sor. A bajnokprogramosokból
verbuválódott magyar puskás trió-
nak a bronzéremért a lengyel
válogatottal kellett megküzdenie.
Végül a Veres Kata (kép 2.) (BHSE),
Biatovszki Mira (Szeged VLK) és
Kapás István (Komáromi VSE)
összeállítású csapat a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. 
A KAPOSVÁRON három ország
sportolóinak részvételével megren-
dezett atlétikai viadalon a mieink 

mellett szlovén és horvát verseny-
zôk is rajthoz álltak október elején.
Az immár hagyományosnak számító
viadalon, a 16 évnél fiatalabbak
alkotta mezônyben a héraklészes
sportolók számos érmet gyûjtöttek
be. A fiúk pontversenyét nagy
fölénnyel a magyar csapat nyerte,
míg a lányoknál a harmadik helyre
kerültünk. Az összes megszerezhetô
pontok tekintetében az elsô helyet
Magyarország szerezte meg. 
A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG
október 8-án Gyôrben megállapo-
dást kötött a Bercsényi Miklós
Középiskola és Sportiskolai Mód-
szertani Központtal. Az együttmû-
ködés keretében a Szövetség a
Gyôri Audi ETO KC-val közösen
létrehozott, sportakadémiai jellegû
kézilabda osztály mûködéséhez
nyújt szakmai segítséget. A
BUDAPESTEN megrendezett Európai
Atlétikai Konferencia és Naptár-
egyeztetô Értekezlet záróesemé-
nyén magas elismerésben részesült
Dornbach Ildikó (kép 3.), a MASZ
szakmai igazgatója. A héraklészes
sportági vezetô az év díjazottjainak
társaságában átvehette az Európai
Atlétikai Szövetség által idén elsô
ízben kiírt „Az európai atlétika
legeredményesebb nôi vezetôje” 

elismerést. A konferenciára elôzete-
sen több mint 300 vendég jelezte
részvételi szándékát. A kongresszu-
son ünnepelték az Európai Tanács
megalakulásának 75 éves jubileu-
mát, az európai szövetség elôdje
1934. januárjában a Gundel ét-
teremben Stankovits  Szilárd javas-
latára jött létre, akit akkor a testület
elnökévé választottak. A PRÍMA
PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNY ismét
díjazta a 26 évnél fiatalabb sporto-
lókat. A szakmai zsûri immár
harmadik alkalommal, tíz sportoló-
nak ítélte oda az elismerést. A
Héraklész Program volt és jelenlegi
tagjai közül: Csipes Tamara (kép szöveg

alatt) kajakozó, Honti Kata kosárlab-
dázó, Hosszú Katinka és Kis Gergô
úszó, Marosi Ádám öttusázó,
Mészáros Anett cselgáncsozó és
Rédli András vívó egyaránt Junior
Príma Díjat vehettek át. A
FÔVÁROSI KÖZGYÛLÉS döntése 
alapján, ez évben öt sportoló és 
szakember részesült Papp László
Budapest-sportdíjban. A sok híresség
között Turi György is a kitüntetettek
közé került. A Kôbánya SC vezetô-
edzôje, a korábbi csillagprogramos,
olimpiai ezüstérmes és világbajnok
Cseh László és több más tehetséges
úszó felkészülését is irányítja.
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MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
és a Nemzeti Sporttanács  sport- 
tudományos konferenciát ren-

dezett október 9-én. Az akadémia
székházában Szabó Tamás, a MOB
alelnöke „Az olimpiai mozgalom
társadalmi szerepe” címmel tartott
bevezetô elôadást. Az utánpótlás-
nevelési igazgató mellett Pálinkás
József, akadémiai elnök „A sport
szerepe a közoktatásban és az
ifjúság politikában”, míg Varga 

Zoltán önkormányzati miniszter
„Az állam sportpolitikai feladatai”
címmel prezentált. A konferencián
elôadott még Tihanyi József a TF
dékánja, Tóth Miklós egyetemi
tanár, Merkely Béla az orvostudo-
mányok akadémiai doktora, Chikán
Attila egyetemi tanár valamint
Sárközi Tamás a Nemzeti Sportta-
nács elnöke.   

Dr. Szabó Tamás elôadásában a
XIII. Olimpiai Kongresszusról, az 

élsport olimpiai mozgalomban be-
töltött szerepérôl, a fiatalok olimpi-
ák közötti négyéves idôszakban
történô nevelésének fontosságáról,
a korosztály sportra ösztönzésérôl,
sportolási lehetôségeik megterem-
tésérôl valamint a digitális forrada-
lomról, az internet lehetôségeirôl
beszélt az olimpizmus, a sport
vonatkozásában. 

NUPinfo

Szabó Tamás akadémiai elôadása

A

Torna: Berki ismét a világ második legjobbja
ERKI KRISZTIÁN (kép szöveg alatt), a négyszeres Európa-bajnok tornászklasszis a Londonban megrendezett 

világbajnokságon ismét dobogóra állhatott. Az UTE csillagprogramos versenyzôje – a mezônybôl 
toronymagasan kiemelkedve – a lólengés fináléjában egy kínai fiú mögött ezüstérmet szerzett.

Tenisz: Hatalmas siker volt a Mike Barrel workshop
BUDAPESTI PARK TENISZKLUBBAN 
tartottuk – mondhatom – az év 
legérdekesebb tenisz szeminá-

riumát, amelyben az új módszerrôl:
a Play and Stay-rôl volt szó. Az idô
nagyon kedvezett nekünk, hiszen
verôfényes napsütésben „dolgoztuk”
és tanultuk végig a szemináriumot,
amelyet a világ egyik legismertebb
„tennis pro”-ja, Mike Barrell tartott.
Újdonságaival és a gyermekpszicho-
lógiára épülô oktatási módszerével
mindenkit lenyûgözött. 

Számos – 20 éve a szakmában
dolgozó – szakember (kép 3.) súgta
egymásnak, hogy „azt hittem nagy-
jából mindent tudok a gyerekek

oktatásáról és a tenisz alapjairól, de
ez az ember teljesen átformálta a
gondolkodásomat!”

A rendezvényre 77-en voltak kí-
váncsiak. Jöttek Miskolcról, Deb-
recenbôl, Zalaegerszegrôl, Szentes-
rôl, Kenesérôl, Mórról, Gyôrbôl,
Kiskunmajsáról, Kaposvárról, Szom-
bathelyrôl, Nyíregyházáról, szinte
minden magyar nagyvárosból, így
nyugodtan állíthatom, hogy lefed-
tük az országot. Az iskolai tenisz-
programban újonnan belépô sulik
közül mindegyik képviseltette magát,
így Gyöngyössolymos, Mór és Kenese
tanárai is jelen voltak. 

Schmitt Petra – a Play and Stay

Program koordinátora – kiváló
szakmai tolmácsolásával nagyszerû
elôadást halhattunk, amely biztosan
emlékezetes marad mindenki szá-
mára ugyanúgy, mint a 2005-ös
Mike Barrell szeminárium, amikor
még a program külföldön is gyer-
mekcipôben járt. 

Az elôadás anyagai a
www.mtsztenisz.hu -n lesznek
olvashatóak.

Sebestyén Katalin
Magyarország Iskolai Tenisz Program,

nemzeti koordinátor 
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Sportdiplomáciai konferencia a Parlamentben a

„6+5-ös” szabályról – folytatás
Z AUTONÓMIA mellett legalább 

annyira fontos a fiatalok számára  
az esélyegyenlôség megterem-

tése és a szolidaritás. A nevelés
területén még sokat kell tennünk,
cél, hogy az identitást, a hovatar-
tozást erôsíteni tudjuk a fiatal
generációban, az utánpótlásban; ne
legyen kérdés a válogatott mez
viselése. A mostani konferencia is
jelzése annak, hogy a globalizáció
szemben áll az autonómiával, ez a
koppenhágai olimpiai kongresszu-
son is napirendre került. Javaslom,
hogy készüljön el egy, a fiatalokat
érintô, sport általi nevelési program,
melyben az Utánpótlás-nevelési
Igazgatóság szívesen közremûködik
- mondta parlamenti felszólalásá-
ban Dr. Szabó Tamás.

Dr. Schmitt Pál, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke, az
Európai Parlament alelnöke, mint
kifejtette, aki a „6+5-ös” szabályt
támogatja, az a fiataloknak ad
esélyt, valamint a nemzeti érdeke-
ket állítja szembe a klubérdekekkel. 

Mint mondta, fontos lépés ez a
huszonnegyedik órában, amikor a
döntéshozók figyelmét az európai
gyermekek jövôjére kell összpon-
tosítani. A sportról szóló európai

Fehér Könyv szerint a kontinens
fiataljainak 60 %-a szinte alig, vagy
csak testnevelésórán sportol, 30%-
uk pedig elhízott. A gyerekek elé
sportoló példaképeket kell állítani,
cél, hogy minél többen válasszák a
sportot az egyébként egyre több
kihívásnak eleget tevô fiatalok
közül, a sport pedig az egészség, a
hazaszeretet, a szociális kohézió
letéteményese.

- A konferencia teljes egészében
az utánpótlásról és az esélyegyenlô-
ségrôl szólt, csak így tovább -
fogalmazott Dr. Frenkl Róbert
orvosprofesszor, a TF korábbi
tanszékvezetôje. 

A konferencia végén Dr. Bánki
Erik, a parlamenti szakbizottság
vezetôje felolvasta a „Budapesti
Nyilatkozat a sport sajátosságáról
és autonómiájáról” címû deklará-
ciót, melynek szövege a
www.nupi.hu -n is megtalálható.

- Az utánpótlás szempontjából
igen fontos kezdeményezésrôl van
szó, mert tágabb teret ad a
csapatsportokban a felnôttek közé
kerülô játékosoknak. Gondoljunk
csak a Gyôrre, ahonnan hárman is
játszottak a vb-bronzérmet szerzô
U20-as csapatban, azonban egyikük

sem kezdôjátékos, ellenben 8-9
idegenlégióst foglalkoztatnak. De
említhetném Diósgyôrt, Zalaeger-
szeget, Nyíregyházát is. A „6+5-ös”
szabály áttörést hozhat a fiatalok
szempontjából a labdarúgáson túl a
kézilabdában, kosárlabdában, jég-
korongban is. A konferencián ezen
sportágak nemzetközi szövetségei
vezetôi szinten, illetve az Európai
Unió tagállamainak képviselôi mind
támogatásukról biztosították a
jelenlévôket. Magyarország lesz
2011-ben az Unió soros elnöke,
bízom benne, hogy akkor a szabály
bevezetésre kerül! - összegzett
megkeresésünkre Dr. Bánki Erik.    

Vasvári Ferenc

-A
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Sakk: Papp Petra újra remekelt!
DEI sikersorozatának újabb állomá-  

sához érkezett Papp Petra (kép 4.) 16 
éves sakkozólány, az Utánpótlás-

nevelési Igazgatóság patronáltja,
aki korábban 3 évig a Sport XXI. által
támogatott Maróczy Géza Központi
Sakkiskola növendéke volt.  

Petra ebben az évben már meg-
nyerte az U-16 magyar bajnoksá-
got, bronzérmes lett a felnôtt nôi 

bajnoki döntôben, kétszer játszott
sikeresen világversenyeken a magyar
válogatott éltábláján. Októberben
pedig megnyerte az Elsô Szombat
nemzetközi versenysorozat IM-
csoportját, harmadszor – és végle-
gesen – teljesítette a nôi nemzet-
közi mesteri normát, elôször a nôi
nemzetközi nagymesterit!

Mellesleg 42 élô-ponttal gazda-

godott, és a novemberi felnôtt
magyar nôi ranglistán a 11. helyre
lép elôre. Novemberben újabb
erôpróba vár rá: az U-16 világ-
bajnokság Törökországban.

Szabolcsi János
nemzetközi mester, az MGKSI

igazgatója

I

Héraklészes érmek a szombathelyi Grand Prix-en
HAGYOMÁNYOSAN Szombat- 
helyen megrendezett rangos, 
nemzetközi tornászviadalon a

héraklészes sportolók is megméret-
tették magukat. A Csillagprogram
támogatottjai közül többen érmet,

döntôs helyezést értek el az egyéni
szerenkénti, illetve összetett ver-
senyben. A fiúknál összetettben
Hetrovics Marcell (FTC) elsôséget,
míg Hidvégi Vid (KSI SE) bronz-
érmet kasszírozott be. A hölgyek-

nél Böczögô Dorina (kép 2.) nem
sokkal maradt le a dobogó
harmadik fokáról, a békéscsabai
versenyzô végül negyedik lett.

P. J. M.

A
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FRANCIA fôvárosban megrende-
zett junior judo világbajnoksá-
gon 68 nemzet, 468 judokája

képviseltette magát.
A fiúk és lányok egy arany-, két

bronzéremmel és két ötödik helye-
zéssel zárták a párizsi viadalt. Ezzel
a héraklészesek Oroszországot,
Németországot és Hollandiát is
megelôzve az összesített eredmény-
táblázat ötödik helyén végeztek. 

Kezdjük mindjárt a héraklészes
lányokkal… A hölgyek legkisebb
kategóriájában, 44 kg-ban Erdélyi
Lilla közel volt az éremszerzéshez, a
miskolci dzsúdós Európa-bajnoki 

sikerei mellé, most egy világbajnoki
ötödik helyet is begyûjtött.  Az 52
kilogramm klasszisa, Maros Barbara
(kép szöveg alatt) is kiválóan teljesített. A
KSI korosztályos Európa-bajnok
versenyzôje a visszamérkôzésen a
bronzért küzdhetett, japán ellenfe-
le aznap jobb volt, így ötödik
helyen zárt a magyar sportoló. A
csapat legnagyobb sikere Karakas
Hedvig nevéhez fûzôdik. Az MVSC
újdonsült kontinensbajnoka sorra
vette az akadályokat, az aranycsa-
tában sem hibázott, így világbaj-
noki címet ért el. A 70 kilóban
induló, többszörös Európa-bajnok 

Joó Abigél (KSI SE) is remek formát
mutatott – tavalyi bangkoki vb
szereplését megismételve – ismét
bronzérmet vehetett át.

A fiúk 66 kilós súlycsoportjában
43 versenyzô mérlegelt be. Az igen
népes mezônyben – a szintén
Héraklész-támogatott – Gorjánácz
Zsolt (UTE) is letette névjegyét. A
korábbi junior vb ezüstös cselgán-
csos, most a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. 

Az esemény részletes eredmény-
lajstroma a Magyar Judo Szövetség
honlapján (a www.hunjudo.hu)
található meg. 

AA
Judo: Juniorok a világ élvonalában

H
Magyar sikerek a hazai rendezésû Eb-n

AGY PÉTER (kép 4.) a 23 évnél 
fiatalabbak kontinensviadaláról a 
magyar súlyemelôsport régóta

várt hatalmas sikerét szállította. A
csillagprogramos versenyzô a plusz
105 kilósok mezônyében, szakítás
versenyszámban szerzett aranyérmet.

A szegedi óriás három jó gyakor-
lattal, a 177 és a 182 után a 186
kilogrammot is eredményesen le-
küzdve, egyéni csúccsal utasította
maga mögé a földrész legjobbjait, s 

állhatott fel a dobogó tetejére a
fogásnemi eredményhirdetéskor.
Lökésben 210 kg-os teljesítménnyel –
két rontott kísérletet megelôzôen –
hatodik lett, míg összetettben 396
kilogrammal a 4. helyet szerezte meg. 

A csapat többi héraklészese is
példamutató teljesítményt nyújtott.
A hölgyek legkisebb kategóriájában,
48 kg-ban Berki Lilla (Tatabánya SC)
az összetett hetedik helyen végzett.
Hatvankilenc kilogrammban Bazsó 

Bianka (Haladás VSE) majdnem
dobogóra állhatott, végül negyedik
helyen zárt, Molnár Alexandra
(Gázláng Súlyemelô Egyesület) a 75
kilósok között ért el hetedik
helyezést. A nehézsúlyú Magát
Krisztina (BKV Elôre) ötödik helynek
örülhetett.

A fiúknál a 94 kg-ban induló
Szanati Szabolcs (kép 5.) (ZTE Súlyemelô
Club) is az 1-8. helyen landolt, végül
nyolcadik lett a zalaegerszegi emelô.

P. J. M. – MSSZ

N
Súlyemelés: Nagy Péter szakításban Európa legjobbja lett

KONFERENCIA nyitóelôadásában 
Farkas Tibor, az ÖM Sport 
Szakállamtitkárságának képvi-

seletében a Nemzeti Sportstratégia
ide vonatkozó elemeit kiragadva az
egységes utánpótlás-nevelés rendsze-
rében a sportiskolák szerepét mél-
tatta. Mint elmondta, az utánpótlás
teljes vertikumában, 2010-11-ben
várható egy átfogó összegzés. A
fôtanácsos elôadásában a XIII.
Olimpiai Konferenciával kapcsolato-
san kiemelte, hogy a fiatalok, mint
célközönség, kiemelten szerepeltek a
napirendi pontok között. A NOB 66
pontos ajánlást fogadott el, mely 4.
fejezetének 50-58. pontjai az ifjúság
sportjával foglalkoznak. 

Dr. Szabó Tamás, MOB-alelnökként
is köszöntötte a konferenciát, majd a
sporttehetségek kiválasztásáról, annak
magyar modelljérôl, módszereirôl
tartott prezentációt. Röviden beszá-
molt a koppenhágai olimpiai kong-
resszusról, mint mondta, az olimpiz-
mus tekintetében az elmúlt nyolc
esztendôben elôtérbe került a spor-
toló, az ifjúság – lásd ifjúsági olimpia
– és a nevelés; „a sport az új
generáció nevelésének eszköze”-
hangsúlyozta. Elôadásában a '60-as
évekig tekintett vissza, amikor a
korosztályos képzés szakmai követel-
ményként jelent meg. Bemutatta a
KSI egykori felvételi rendszerét, a '70-
es évekbeli standard adatgyûjtések
fontosságát. Problémaként az egye-
sületek, és az iskolák jelen viszonyá-
nak rendezését vetette föl. Ered-
ményként kiemelte: „Magyarország 

utánpótlás nagyhatalom, bizonyítja
ezt az éves szinten, világversenyeken
megmutatkozó közel 150 érem!”.

Lehmann László (kép szöveg alatt) sport-
iskolai programvezetô a sportis-
kolák együttmûködésérôl beszélt.
Mint elmondta, 16 városi sportiskola
mûködik Magyarországon egyesü-
leti keretek között; 56 támogatott
közoktatási típusú sportiskola kezdte
meg a 2009-10-es tanévet és 12 nem
támogatott.

Erhard Ruddat (kép 2.), a magdeburgi
sportiskola testnevelô tanára a német
példát ismertette az egyesítés elôtti,
és az azóta eltelt idôszakot egyaránt
górcsô alá véve. Kiemelte, hogy az
újjáéledô  sportiskolai rendszer a
magyar sport jövôbeni sikereinek
fontos letéteményese lehet. Bár
Németország és Magyarország fejlô-
dési pályája különbözô, a szervezeti
mûködés és a finanszírozás egyszerû-
sítése területén, mellyel az utánpót-
lás-nevelés rendszere is hatékonyabb
lehetne, hazánkban még sok a teendô.

Fuhrmann Géza (kép 3.), a konfe-
rencia fôszervezôje történeti áttekin-
téssel indított: „a sportiskolák a '60-
'70-es években élték reneszánszukat.
A '80-as években sokan megszûntek,
majd kétezertôl újra fellendültek.
Kiemelkedô eredménnyel mûködtek
az NDK, a francia és a spanyol
mûhelyek.” Saját példájukat bemu-
tatva rámutatott, a '98-ban indult
Miskolci Sportiskola több mint 5
milliárd forintos infrastrukturális be-
ruházást indukált.

Az egykor az atlétikai szövetségben 

szakmai alelnökként funkcionáló
Orendi Mihály (kép 4.), a debreceni,
Kincskeresô Tehetségkutató Progra-
mot szemléltette. Mint elôadásából
kitûnt: a Debreceni Sportcentrum
berkein belül mûködô sportiskola 12
szakosztálya mellett egy felmérési,
kiválasztási és beiskolázási csoport
fejti ki tevékenységét. Danyi Gábor a
Pécsi Városi Sportiskola mûködésérôl,
finanszírozásáról, a baranyai város-
ban a közoktatási és egyesületi típusú
sportiskolai képzés együttmûködésé-
nek megvalósulásáról tájékoztatott. 

Takács Sándor a Nyíregyházi
Labdarúgó és Kosárlabda Akadémia
kialakításával kapcsolatban elmond-
ta: a több sportággal mûködô Nyírsuli
mellett a 2010-11-es tanévben két
labdajátékkal indítják az akadémiát,
mely a '95-'96-os fiú korosztályt érinti
majd, heti 10 tervezett edzéssel.

- A konferencián 32 sportiskola 70
fôvel képviseltette magát, ahol elsô
alkalommal külföldi elôadó is szere-
pelt. Megtartottuk a SIOSZ közgyûlé-
sét is, melyen két témában is fontos
döntés született: a jövô tavasszal
megrendezésre kerülô SIOSZ-gála
keretében a legjobb magyarországi
egyesületi és közoktatási típusú sport-
iskolákat fogjuk díjazni, továbbá a
legjobb egyéni és csapatsportágat
ûzô fiú- és lánysportolók is elis-
merésben részesülnek – összegzett
Fuhrmann Géza a szervezet elnöke. 

Az elôadások anyagai a
www.nupi.hu - n és a szövetség
honlapján, a www.siosz.hu - n
egyaránt megtalálhatóak. 

Vasvári Ferenc

AT ORSZÁG részvételével került 
sor Miskolcon az idei judo csapat 
kontinensbajnokságra. Öt-öt 

súlycsoportban, száztíz sportoló –
Anglia, Franciaország, Magyaror-
szág, Oroszország, Románia és
Ukrajna legjobbjai – mérték össze
erejüket. A borsodi megyeszékhe-
lyen számos olimpiai, világ- és 

Európa-bajnoki érmes valamint
helyezett, a sportág hazai „krémje”
lépett küzdôtérre. A magyar válo-
gatottban több korábbi és jelenlegi
héraklészes is helyet kapott. Közü-
lük a fiúknál az Ungvári Attila (kép 2.)

(CVSE) - Csoknyai László (ASE) -
Madarász Tamás (Debreceni Sport-
centrum) - Bor Barna (ASE) kvartett 

állt csatasorba, míg a hölgyeknél (kép 3.)

Maros Barbara (KSI SE) - Baczkó
Bernadett (KSI SE) - Gáspár Eszter
(MVSC) - Mészáros Anett (ASE) és Joó
Abigél (KSI SE) szerepléséhez fûztünk
komoly reményeket. Cselgáncsosaink
végül parádésan szerepeltek, hiszen a
fiúk aranyérmet, míg a hölgyek
bronzérmet gyûjtöttek be.

P. J. M.
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MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 
elnöksége október 30-án tartotta 
legutóbbi ülését. Napirendre

került és tájékoztató hangzott el a
koppenhágai olimpiai tanácskozásról:

a XIII. Olimpiai Kongresszusról és a
121. NOB ülésrôl és a szingapúri, I.
Ifjúsági Olimpiai Játékok elôkészüle-
teirôl. Az ülésen a grémium értékelte
a Bay Béla edzôi ösztöndíj-program 

tapasztalatait. A tanácskozáson igaz-
gatóságunk részérôl jelen volt
Dr. Szabó Tamás (kép 5.), a MOB alel-
nöke, aki Koppenhágában a magyar
küldöttség tagjaként vett részt.

NUPinfo

MOB-elnökségi: központban a kongresszus és az ifi olimpia

A

Nemzetközi sportiskolai konferencia Cserkeszôlôn - folytatás 

Fotó: Gosztonyi Balázs
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KTÓBER elején a Magyar Gyermek 
Labdarúgó Szövetség Tanévindító 
Fesztiválja mellett a FIFA Grassroots

Edzôtovábbképzési Programjának európai
premierje is a GLOBALL Football Park &
Sporthotelben került megrendezésre. A 4
napos program – a konferencia (kép 1.), a kép-
zés és a tanévnyitó fesztivál – 50%-a állami
pénzbôl, a NUSI-UPI Sport XXI. Program
labdarúgás keretébôl finanszírozódott.

Az 5-12 éves labdarúgók képzésérôl és
versenyeztetésérôl szóló elméleti és gyakor-
lati anyagot két FIFA-instruktor, a svájci
Jean-Marie Conz és a francia Yvon Avry
irányította a magyar utánpótlásban dolgozó
megyei koordinátorok és az NB I-es klubok
szakmai vezetôi, mintegy 50 fô számára. 

A két napos szakmai programot követte
az MGYLSZ 2. Tanévindító Fesztiválja,
amelyen négy korcsoportban (5-12 éve-
sek), 88 csapat – mintegy 1200 gyermek –
vesz részt. A mérkôzések után a FIFA
instruktorai prezentációt tartottak az
érdeklôdôk részére. A FIFA elméleti és
gyakorlati képzése keretében többek
között a gyermeklabdarúgás filozófiájá-
ról, a kispályás játékok fontosságáról, a
korosztályok jellemzôirôl volt szó, míg a
délutáni bemutatón a 6-8 évesekkel kap-
csolatos gyakorlatokat láthatták a szakem-
berek. Kovács Szilveszter és – igazgatósá-
gunk képviseletében – Szabó Kristóf
játékelemzô szoftvert mutatott be.

Dr. Lendvai János, a szövetség elnöke
értékelésében elmondta: - Azt hiszem,
kijelenthetem: minden szempontból
nagyon eredményes négy nap van
mögöttünk - nyilatkozta dr. Lendvai János,
az MGYLSZ elnöke. - Az edzôképzés során
szakembereink sok hasznos információval
gazdagodtak, a tanévindító fesztivál sike-
rét pedig az ezerkétszáz gyermek boldog
arca mutatta. A FIFA instruktoraira is
nagyon jó benyomást tett, hogy ilyen sok
gyereket sikerült megmozgatnunk. Ez volt
az elsô közös rendezvényünk a
Nemzetközi Labdarúgó Szövetséggel, és

talán okkal remélem, hogy nem az
utolsó...

- Számunkra a legnagyobb erôt az
jelenti, ha a játék örömet okoz, hiszen ez a
biztosíték arra, hogy idôrôl-idôre újabb
gyereket tudunk megnyerni a labdarúgás-
nak - fogalmazott Yvon Avry fôinstruktor,
aki kollégájával, Jean-Marie Conz-cal
közösen vezette a kurzust. - A játéktudás
mellett az is tanítható, hogy a fiatalok
megtalálják az örömöt a sportban, és
ebben szintén nagy szerepük van a
szakembereknek, még ha a professzionális
futball kapcsán errôl kevesebbet is
beszélünk. A megfelelô létesítményháttér
mellett – amelyet Magyarországon jelen-
tôsen fejlesztettek –, az MLSZ irányításával
az edzôi szemléletet is a gyerekekhez kell
hangolni. A legtöbb utánpótlásedzônek
nem sztárokat, világklasszisokat kell
kinevelnie, hanem azokat a gyerekeket
képeznie, akik szabadidejükben, élvezet-
bôl játsszák a futballt, és sok esetben
megmaradtnak az amatôr- és szabadidô-
sport, vagy ahogyan mi hívjuk, a
Grassroots football szintjén. Ne feledjük,
nélkülük nincs elitfutball sem - tette hozzá
a szakember.

A továbbképzés fôszervezôje Kovács
Szilveszter volt, az MGYLSZ szakmai igaz-
gatója, aki korábban a szervezet fôtitkári
feladatait látta el. A szakember szintén a
gyerekek megnyerését tartja a legfon-
tosabb feladatnak. - Az MGYLSZ elsôdle-
ges célkitûzése az volt, hogy növeljük a
gyerek labdarúgók számát, és tudjuk, ez
csak úgy megy, ha a körülmények megfe-
lelôek, és a gyerekek - mindenfajta
nyomás vagy kényszer nélkül - élvezhetik a
játékot. Ebben a jövôben segítségünkre
lehet a FIFA új Grassroots filozófiája és
módszertana. Tudjuk azt is, hogy az igazi
tehetségek csak a mûhelyekben fejlôdhet-
nek tovább, ám ettôl függetlenül a lehetô
legtöbb helyre szeretnénk eljuttatni a FIFA
szakkönyvét és készülô oktatófilmjét az or-
szágban - mondta összegzésül a fôszervezô.

Kiss Baranyi Sándor, az egyesületi
programot képviselve pozitív hangvétel-
ben nyilatkozott: „Örülök, hogy az egye-
sületi programban résztvevô közel 900
egyesület fiatalja, 8 régióba válogatódva
reprezentálhatta a fesztiválon az ország
labdarúgását. Jól felépített négynapos
programnak lehettünk részesei. Külön
kiemelném a szakmai konferenciát,
melyen a FIFA instruktorok ajánlásai
megerôsítették az általunk képviselt
irányvonalat, legfontosabb alapelveket.
Legnagyobb kihívásunk az, hogy a négy
nap üzenetét országszerte általánossá
tudjuk tenni, mely szerint nem csak az
eredmény, hanem a játék és maga a
képzés is fontos!”

A 2. MGYLSZ Tanévindító Fesztiváljának
elsô napján a kisebb korosztályokban 
52 csapat több mint 600 labdarúgója
mutatta be tudását. Az aranyérmeket a
kiskôrösi Batthyány Óvoda, a besenyszögi
Chiovini Ferenc Ált. Isk. (I. korcsoport) és a
gyôri Fekete István Ált. Isk. tanulói
vehették át. Másnap az MGYLSZ iskolai és
egyesületi programjának résztvevôi közül
a 11-12 éves gyerekek özönlötték el a
pályákat. A hatszáz gyermek egyharmada
lány volt, akiknek a vetélkedését a
Mátraderecske DSE nyerte. Az 5-6.
osztályosok tornáján a kiskôrösi Bem DFSE
bizonyult a legjobbnak, míg az egyesületi
programban résztvevôk legjobbjai 8
régióválogatottban tömörültek, közülük a
Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém
megyeiek, vagyis Közép-Dunántúl csapata
vehette át az aranyérmeket. Díjat adott át
többek közt Lipcsei Péter, Csongrádi
Ferenc, Mészöly Géza, Kozma István,
Kereki Zoltán és Buzánszky Jenô.

Az állam a Sport XXI. Programon
keresztül 2009-ben 200 millió forinttal az
egyesületi-, míg 90 millió forinttal az
iskolai programot támogatja.

MGYLSZ sajtó – NUPinfo

O
SSZEHANGOLNI az ország különbözô 

területein meglévô sportaktivitást a  
Nemzeti Sportszövetség új stratégiá-

jával – ez az elsôdleges célja a tervek
szerint 9 helyszínen, októbertôl-decem-
berig megrendezésre kerülô sportszak-
ember továbbképzésnek, egyben konzul-
táció-sorozatnak.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége,
a Nemzeti Sportszövetség és az ÖM Sport
Szakállamtitkárságának égisze alatt zajló
fórumon, az adott régióhoz tartozó
megyék, megyei jogú városok, kistérsé-

gek és települések, sportszervezetek és
sportszövetségek által delegált sportszak-
emberek és fôképpen a sport területén
pénzügyi, gazdasági, menedzselési felada-
tokat ellátó munkatársak vesznek részt.
Polgármesterek, sportvezetôk, menedzse-
rek, sportolók, szponzorok közösen kere-
sik a választ: hogyan lehet az országos
szempontokat és a területi érdekeket
közelebb hozni egymáshoz.

Igazgatóságunk vezetôi, munkatársai
közül: Dr. Szabó Tamás a sporttudomány
és a gyakorlat legújabb lehetôségei, 

Dr. Géczi Mariann (kép 1.) és Juhász Erika
a pályázatírással kapcsolatos ismere-
tek, a pénzügyi tervezés és elszámolás,
míg Pignitzky Dorottya az állami
utánpótlás-programok mûködése és
finanszírozása témájában tájékoztatja
a hallgatóságot.

Az egyes régiókban, novemberben
és decemberben sorra kerülô
konferenciáról a NUPinfo hasábjain is
hírt adunk. Több információ a www.nssz.hu
és a www.sportolonemzet.hu honlapon
tekinthetô meg.

P. J. M.

Ö
Sportkonferencia: A sportszakember road-show-n is elôadtunk
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KTÓBER elején a Budapesti Olimpiai  
Központ népligeti telepén került sor  
az öttusázók Ifjúsági Olimpiai Európai

Kvalifikációs viadalára. Az érdeklôdés,
várakozáson felüli, hiszen 19 ország több
mint 80 versenyzôje szállt harcba a
szingapúri részvételért.                               

A hazai versenyt akárcsak a majdani
Ifjúsági Olimpiát, lovaglás nélkül rendez-
ték meg: vívás, úszás és a kombinált futás,
sportlövészet számokban. A háromnapos
viadalon elôször a fiúk, majd a lányok,
végül a váltók mérték össze tudásukat. A
fiú mezônyben Demeter Gergely (Alba 

Volán) bronzérmes helyen végzett, aki
egy lengyel és egy orosz versenyzôvel
egyetemben kvótát szerzett. A lányoknál
a KSI-s Földházi Zsófia (kép 4.) nyerte a
versenyt, ezzel természetesen a jövô évi
szingapúri repülôjegyét ô is megváltotta.
Váltóban a Demeter-Földházi páros
megismételve remek egyéni teljesítmé-
nyüket toronymagasan utasította maga
mögé a mezônyt.

Szingapúrban kétszer 24 versenyzô
indulhat, országonként egy-egy 18 éven
aluli fiú, illetve lány. A földrészenként
rendezendô selejtezôkbôl, így a buda-

pesti európai kvalifikáció során is 3 – 3
versenyzô szerezhette meg a részvétel
jogát. A teljes mezôny a jövô évi ifjúsági
világbajnokságon alakul ki. Érdekesség,
hogy Szingapúrban az olimpiai eszme, a
barátság erôsítése érdekében, vegyes
csapatok indulhatnak. 

Az eseményt megelôzô sajtótájékozta-
tón (kép 5.) Kálnoki Kiss Attila fôtitkár
bejelentette, hogy a hummel sportruhá-
zat magyarországi forgalmazója vállalta a
szövetség támogatását, többek közt
Kovács Sarolta (Alba Volán) és Tibolya
Péter (UTE) egyéni szponzorálását.
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GYURTA név említésekor, legtöbbször 
az olimpiai ezüstérmes, Rómában 
világbajnoki címet elért Dánielre

gondolunk, pedig a családban a fiata-
labbik fiú, Gergely is már komoly ered-
ményekkel büszkélkedhet. Egy családban
két ilyen tehetség ritkán fordul elô – a
nagy úszódinasztiák közül többi között a
Verrasztó család még ilyen –, e két fiú már
beírta a nevét a magyar úszósport
nagykönyvébe! 

Gergô négy évesen, a legendás –
többszörös olimpiai bajnok Darnyi
Tamás úszóiskolájában – Perlyámosi
Kata vezetésével sajátította el az úszás
alapjait. Teltek az évek, jöttek a verse-
nyek és a sikerek is. Gergô már nem csak 

egy volt a többi úszónövendék közül,
hanem a jövô nagy ígérete.

Nemsokára, a késôbbi Jövô SC Veolia
elôdjében, a Sport Plusz Mahart SC
színeiben rótta a métereket. Méghozzá
nem is eredménytelenül, hiszen a 12
esztendôs Gergô – Fehérvári Balázs
irányítása alatt –, 1500 méter gyorson már
elsô korosztályos országos bajnoki címét
ünnepelhette. Munkabírására jellemzô,
hogy a legkeményebb számokban
próbálja ki magát: 1500 gyorson, 200 és
400 vegyesen egyaránt versenyez, sôt
még a hosszútávúszástól sem riad meg a
bajnokprogramos fiú. Példaképe a
szintén héraklészes, vegyesúszó-fenomén
Kis Gergô, aki tanácsaival sokat segített a 

Jövô SC-s versenyzô felkészülésében. Nem
véletlenül, hiszen az „Ajkai Rája” (kép 2.), a
pekingi ötkarikás játékok 400 vegyes
fináléjában, a hatodik helyen ért célba. A
„kisebbik” Gyurta testvér jó tanítványnak
bizonyult, a tavalyi, ifi Európa-bajnoki
helyezések után, az ez évi Eb-n 1500
méteren arany (kép 3.), 400 vegyesen
ezüstérmet kasszírozott be. 

2003-tól a Jövô SC, Széles Sándor,
Kovácshegyi Ferenc, Virth Balázs
fémjelezte edzôtriója segíti pályafutását.
Egyesülete olyan, mint egy – saját
szavaival – „nagy család: a bizalom, a
szeretet és a szakma” fogja össze azt a
csapatot , amely a jövôben még biztosan
hallat magáról.

Pucsok József Márton

A
Portré: A Gyurta név kötelez – Gyurta Gergely bemutatása 


