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A következô számának tartalmából:
Fedettpályás atlétikai verseny Négy nemzet jégkorong-torna Nemzetközi fedettpályás öttusa-

verseny Ökölvívó Bocskai Emlékverseny Nemzetközi teniszverseny.

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

2010. január, IX. évfolyam 1., sorrendben 87. száma.

– Hírek

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.
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62 tehetséget díjaztak a Héraklész Gálán, a cselgáncsozó 
KARAKAS HEDVIG és a kajakos DUDÁS MIKLÓS az összetett legjobb
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A TARTALOMBÓL: Iskolatükör: Bemutatkozik a váci Madách Imre Gimnázium Sportági beszámolók

vívás, asztalitenisz, ökölvívás, tenisz, kosárlabda, atlétika, judo, sakk, vízilabda Hírek.
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www.nupi.hu www.nupi.hu

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!
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SERDÜLÔ korosztályú fiúk reme-
keltek a Joola Hungarian Cadet
Open Championships elnevezésû
rangos asztalitenisz viadalon. A
nemzetközi versenyen közel húsz
nemzet sportolói mérték össze
tudásukat. A héraklészes csapat
mindhárom versenyszámban arany-
érmet szerzett. Lakatos Tamás (KSI)
egyéniben, valamint Szita Márton
(Komlói Bányász SK) oldalán páros-
ban és a csapatversenyben is gyôzni
tudott. Ezzel a Gergely Gábor
vezette KSI SE versenyzôje három
elsôséget kasszírozott be. TAVALY
decemberben egy honvédos sport-
lövô testvérpár, Veres Ádám és Kata
(kép 1.), a plzeni Grand Prix-n, a 60 és
40 lövéses versenyszámokban egya-
ránt ezüstérmet szereztek. Ez év
január közepén, a légpuska 10
méteres számának GP viadalára
szintén a cseh városban került sor.
Kata ismét dobogóra, annak
harmadik fokára állhatott fel, míg
Ádám a nyolcadik helyen fejezte be
a versengést. A NEMZETKÖZI
élmezôny nôi dzsúdósai január
végén a bolgár fôvárosban mérték
össze tudásukat. A szófiai világku-
pán a junior világ- és Európa-
bajnok Karakas Hedvig jól kezdett,
majd egy vereség után a vigasz-

ágon folytathatta az MVSC 57
kilogrammos sportolója. A vissza-
mérkôzések során végül harmadik
helyen zárt a héraklészes verseny-
zô. Szabó Franciska a 63 kg-os
kategóriában próbált szerencsét.
Az Egerági Üstökös Judo SE judo-
kája is kiválóan indította a verseny-
szezont, hiszen végül ötödik helye-
zést szerzett. ÉREM közelben a
mieink a Közép-európai Regionális
Röplabda Szövetség (MEVZA) tor-
náján. Serdülôkorú röplabdásaink a
szlovéniai Mariborban, a MEVZA
tornán vendégeskedtek. A szlovák,
a házigazda szlovén, a horvát, az
osztrák és az izraeli csapatok
részvételével lezajlott erôpróbán
mind a fiúk, mind a lányok a
negyedik helyen zártak. „VEDD
FEL A KESZTYÛT" mottóval indítja
felzárkóztatási programját hátrá-
nyos helyzetû, általános iskolás-
korú fiatalok számára januártól a
Magyar Ökölvívó Szakszövetség
(MÖSZ). A MÖSZ a Magyar Villamos
Mûvek Zrt. (MVM) segítségével
tudja beindítani a szövetség által
kidolgozott szakmai programot
Kecskeméten, Pécsett és Salgótar-
jánban. A szakmai támogatók
között van Kovács István világ- és
olimpiai bajnok, illetve Erdei Zsolt

világelsô, olimpiai bronzérmes, a
KSI korábbi öklözôje. HOSSZAS
betegség után, 64 éves korában
elhunyt Baranyecz András, a KSI
egykori kerékpáros edzôje. A 1960-
as évek kiváló, kilencszeres magyar
bajnok, csúcstartó, egykori váloga-
tott sprinter kerekese a '68-as
mexikói olimpián képviselte a
magyar színeket. Edzôi pályafutását
a KSI-ben kezdte 1973-ban, majd a
zuglói mûhelybôl indult szakmai
pályája, dolgozott szakfelügyelô-
ként, részt vett a TF szakedzô-
képzésében. KÖZELEDIK az adó-
bevallások ideje, akik adójuk 1%-
val a sport utánpótlás-nevelési
céljait kívánják támogatni, a KSI
esetében ezt megtehetik – köszö-
nettel vesszük. Az egyik lehetôség a
KSI SE kerékpár, asztalitenisz és
öttusa szakosztályai mûködését
támogatja. Itt a 2009-ben felaján-
lott összeg 532.447 forint volt. 

Az Alapítvány "A Kerékpáros
Diáksportért" (címe: 1146
Budapest, Istvánmezei út 1-3.,
adószám:18153055-1-42) kuratóriu-
ma nevében Somogyi Miklós elnök
köszöni a támogatásokat. A másik
lehetôség a teljes egyesületre
vonatkozik (adószám: 18172777-2-42).

Z URÁNIA FILMSZÍNHÁZBAN 
rendezett ünnepségen került sor 
a 2009-ben, 20 olimpiai sportág-

ban legnagyobb nemzetközi sikereket
elért utánpótlás-korú sportolók
díjazására. A NUSI Utánpótlás-
nevelési Igazgatósága (UPI) –
korábban NUPI – által szervezett
Héraklész Gálán a díjazott négy
kategóriában – sportágankénti
legjobb fiú és leány, a sportági
összesítésben egyéni legjobbak, 2-4
fôs csapatok és labdajátékok –
összesen 62 fiatalt jutalmaztak. Az
összetett egyéni legjobbak a
cselgáncsozó Karakas Hedvig (kép 1.) és
a kajakos Dudás Miklós (kép 2.) lettek.
Hedvignek ezen a napon nem csak a
filmszínház közönsége tapsolt, az 57
kilós judokát, ez idôben Szófiában is
pódiumra szólították, ahol a
világkupa-állomáson bronzéremmel
zárt – így édesanyja vette át az
elismerést.

A díjátadó Dr. Schmitt Pál és Dr.
Simóka Beáta (kép 3.) sport-szakállam-
titkár köszöntôjével kezdôdött. A
MOB elnöke nagyszerû lehetôségként
említette a nyári, elsô ifjúsági
olimpiát, melyre ez idáig közel 25
kvalifikációt szereztek a fiatalok. Dr.
Szabó Tamás (kép 4.), MOB-alelnök, a

Héraklész Programot is koordináló és
az eseményt szervezô UPI vezetôje a
tehetségek és edzôik mellett a
szülôknek is köszönetet mondott. A
sikerek méltatásán túl kitért arra is,
hogy – mint mondta – London közel
van, s minden lehetô segítséget meg
fognak kapni a felkészüléshez és a jó
szerepléshez a versenyzôk. 

A díjakat sportvezetôk – köztük
Molnár Zoltán MOB-fôtitkár, Török
Ottó NUSI-fôigazgató, Szántó Éva
NSSZ-fôtitkár és Lukács Zsuzsanna
ÖM-fôosztályvezetô –, olimpiai érme-
sek – Dr. Hammerl László, Gyulay
Zsolt, Kovács István, Dr. Magyar
Zoltán, Nagy Tímea, Regôczy Krisztina
– és a szövetségek vezetôi adták át; az
eseményen jelen volt a Nemzeti
Sporttanács elnöke, Dr. Sárközy
Tamás is. 

Az évente mintegy 1800 fiatalt
támogató állami program sportolói
összesen 165 érmet szereztek tavaly a
különbözô világversenyeken. - A
Héraklész Program legeredményesebb
évét zárta 2009-ben. A Program által
támogatott sportolók már-már a
számmisztika határát súrolva 55
arany-, 55 ezüst- és 55 bronzérmet
nyertek az esztendô világ- és Európa-
bajnokságain - összegzett Tóth József

(kép 5.) programigazgató, 
aki 2002-óta irányítja a tehetség-
menedzselô programot.

Az összetett egyéni legjobb ered-
ményei alapján az egyesben és K-4-es
csapattagként is ifjúsági világbajnok,
vb-ezüstérmes Dudás Miklós, a
hölgyeknél a felnôtt vb- és Eb-
bronzérmes, junior világ- és Európa-
bajnok judós, az Európai Cselgáncs
Szövetség szerint az „év junior nôi
legjobbja”, Karakas Hedvig lett. 

A 2-4 fôs csapatoknál a Szilágyi
Áron, Iliasz Nikolasz, Gáll Csaba és Puy
Sebestyén összeállítású kadet és
junior vb-n gyôztes férfi junior kard-
csapat valamint az ifi vb nôi K-4 500
méteres versenyszámában gyôztes
Dira Zsófia, Georgopoulou Alexandra,
Fónagy Veronika, Groholy Orsolya
alkotta ifjúsági egység gyôzött. A
labdajátékok versenyében, a hazai
rendezésû U19-es kézilabda Európa-
bajnokság ezüstérmes leánycsapata
lett a legjobb.

A Nemzeti Sport különdíját Kozma
Dominik úszó kapta, a kupát Buzgó
József (kép 6.) fôszerkesztô adta át.

A díjazott sportolókat és ered-
ményeiket valamint edzôiket a 2.
oldalon olvashatják

Vasvári Ferenc
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A
Ökölvívás: Sport XXI. edzôképzés Tatán

NUPI által koordinált Sport XXI. 
Program támogatásával került 
megrendezésre az ökölvívó

szakemberek decemberi továbbkép-
zése Tatán. A kétnapos konferencia
témakörei között szerepelt többek
közt az edzéstervezés, a dopping, a
táplálkozás, a sportélettan, és termé-
szetesen az utánpótlás-nevelés.

Dr. Szabó Tamás MOB-alelnök,
utánpótlás-nevelési igazgató a
Héraklész Program helyzetelemzése
és jövôkép-ábrázolása közben rész-
letességgel kitért a szingapúri ifjú-
sági olimpiára és a londoni ötkari-
kás játékokra. Tóth József (kép szöveg

alatt), a program igazgatója ezúttal a 
Bajnokprogram 2010-es feladatrend-

szerét ismertette. Lehmann László,
sportiskolai programvezetô a keret-
tantervrôl, a sportiskolák lehetôsége-
irôl beszélt. Dr. Szabo Attila elôadá-
sában az utánpótlás-nevelés terüle-
tén alkalmazott pszichológiai felmé-
rések jelentôsége került fókuszba.

V. F.

A
Vízilabda: Héraklész továbbképzés – 130-an a Körcsarnokban

HÉRAKLÉSZ PROGRAM keretében  
nôi vízilabda-játékosok és edzôk 
számára hirdettek továbbkép-

zést január 23-ra a Körcsarnokba.
Amint a vizipolo.hu internetes
portál jelenti: a fejtágítás remekül
sikerült.

A kitûzött cél szerint a tovább-
képzés három területen kívánt
útmutató lenni és segítséget adni: a
korszerû táplálkozás, a szárazföldi
erôfejlesztés és a sérülés-megelôzés
került terítékre. Több mint száz nôi
pólós – de sajnos csak 6 felnôtt korú

–, valamint sok edzô és vízilabdá-
ban érdekelt szakember – köztük
Szabó Gábor, Keszthelyi Tibor,
Petrovics Mátyás és stábja – jelent
meg a Körcsarnokban. A tovább-
képzés egyértelmûen sikeresnek
mondható.

Az elsô elôadó Dr. Martos Éva (kép 1.)

volt, aki a helyes étkezésrôl tartott
elôadást, ezt Hadházi Mónika, majd'
20 perces általános bemelegítése
követte. Ezután jöhetett az után-
pótláskereteknél dolgozó Hadházi
által kifejlesztett erôsítô gimnasz-

tikai gyakorlatsorozatának bemuta-
tója. A gyakorlatokat heti három
alkalommal célszerû a játékosoknak
végezniük ahhoz, hogy hatásukat
kifejtsék. Befejezésként Moldvay
Ildikó vezetésével egy sportág-
specifikus gumiszalag-gyakorlatso-
rozatot is láthattak – majd gyako-
rolhattak – a lányok, akik most már
otthon is végezhetik ezeket, kö-
szönhetôen a Héraklész London-
program keretében kiosztott gumi-
szalagoknak.

vizipolo.hu – NUPinfo

K
Tenisz: Elindultak a Play and Stay rendszerû mini-tenisz versenyek
ÉTEZER-TÍZBEN az ország több 

helyén is lesz play and stay mini-
tenisz verseny rendezve az 

5 - 10 éves korosztály részére. A ver-
senysorozat lényege, hogy a leg-
kisebbek is kipróbálhassák magukat
versenykörülmények között és ne
csak azok a gyerekek, akik az iskolai
teniszprogram keretein belül tanul-
ják a sportágat, hanem olyanok is,
akik egyesületi szinten játszanak. 

Az év során megszervezésre
kerülnek azok a versenyek is
amelyeket kizárólag a Magyaror-
szági Iskolai Teniszprogramban
teniszezô tanulók számára szervez a
szövetség, de a legtöbb mini-tenisz
verseny mindenki számára nyílt lesz.

Az újrendszerû versenyek szabály-
zata és a versenyek kiírásai 
a http://www.mtsztenisz.hu/
iskolatenisz/versenyek__programok

link alatt találhatóak februártól!
Az elsô verseny 2010. január 30-án

került megrendezésre a budapesti
Match-point Tennis Club-ban. A
további fordulók február 13-ára,
március 13-ára és április 3-ára lettek
kiírva. 

Sebestyén Katalin

                                      



MAGYAR atlétika minden korcso- 
portja versenypályára lépett a 
Budapesti Atlétikai Szövetség

bajnokságán. A Pest megyeiekkel
együtt rendezett versenyen a diá-
koktól az élversenyzôkön át a vete-
ránokig sok induló rajthoz állt.
Többen elindultak a hazai élvonal-
ból és néhány kiváló külföldi atlé-
tát is láthatott a Syma csarnok
közönsége.

A nemzetközi viadal egyik fény-
pontja a férfiak 60 méteres gátfu-
tása volt, ahol a tavalyi berlini vb
elôdöntôse, Kiss Dániel (Ikarus DSE)
két jó futással igazolta a formájáról
szóló kedvezô híreket.

Rajthoz állt 60 méteren Matic
Osovnikaar, a szlovénok Eb-dobo-
gós, vb-döntôs sprintere, aki 6,80-al
nyerte a versenyt. A hölgyek hason-
ló távján 7,37 másodperccel ért 

elsôként célba a szerb Tatjana
Mitic. A bronzérmes helyet a
héraklészes Nguyen Anasztázia (kép

szöveg alatt) (BHSE) 7,56 mp-es futással
szerezte meg. A 400 méte-res nôi
versenyben a szabadtéri Európa-
bajnok, fedettpályás világ-bajnoki
ezüstérmes, a bulgár Vania
Stambolova 51,85 másodperces
eredménnyel a világ idei legjobbját
futotta.  

MASZ

A
Atlétika: Világcsúcs Budapesten

A
Judo: Szabályváltozás – újabb esély a héraklészes judokáknak

(1.) (2.)
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NEMZETKÖZI Judo Szövetség (IJF)
döntése értelmében 2010-tôl –  
az olimpia kivételével – minden

világversenyen súlycsoportonként
két dzsúdós képviselheti hazája
színeit.

A judoinfo.hu híradása szerint a
javaslat Marius Vizer IJF-elnöktôl
származik, s az a világkupaviada-
lok, Grand Prix- és Grand Slam-
tornák mellett – ezeken eddig is
ketten indulhattak országonként –
az ifjúsági, junior és felnôtt világbaj-
nokságon is érvénybe lép.

Az idén bevezetett olimpiai kvali-
fikációs rendszer a világranglistán
alapul, így a versenyzôk saját ma-
guknak, s nem országuknak szerez-
hetnek kvótát. Márpedig az, hogy
két dzsúdós is indulhat egyszerre
vb-n, sportszerûbb keretet biztosít
az azonos országból érkezôknek a
kvalifikációs pontok gyûjtésére.

Az új szabály számunkra két
súlycsoportban különösen kedvezô
lehet, ugyanis az 57 és a 70 kg-ban
két-két kiemelkedô képességû
dzsúdós verseng egymással. Az 57 

kilósoknál a junior világ- és Európa-
bajnok, felnôtt vb- és Eb-bronz-
érmes Karakas Hedvig, illetve az
U23-as és junior Európa-bajnok,
felnôtt vb-bronzos, olimpiai hete-
dik helyezett Baczkó Bernadett (kép 1.)

rivalizál, míg a 70 kilósoknál a 
vb-ezüstérmes, junior világbajnok
Mészáros Anett ifjú kihívója, az
U23-as és junior kontinensbajnok
Joó Abigél (kép 2.).

MOB – P. J. M.

A
Sakk: Fehér Ádám sikere

Z ÉV egyik kiemelt versenyén, a 
harkányi Tenkes Kupán a Sport 
XXI. Program támogatásával

mûködô Maróczy Géza Központi
Sakkiskola 18 tagja is asztalhoz ült.
A részvételt egyértelmûen sikeres-
nek lehet minôsíteni. Kimagaslik
Fehér Ádám (Király csoport) teljesít-
ménye, aki több felnôtt címviselôt
legyôzve teljesítette a nemzetközi
mesteri normát, és még a nagymes-
teri normára is esélyes volt. Ádám 

több hónapi gyengébb szereplés –
„csak” bronzérem a korcsoportos
ob-n – után érte el ezt a nagy
eredményt.  

Jól szerepelt az „A” csoportban
Juhász Kristóf (kép 3.) – egyik skalpja a
felnôtt nôi válogatott éltáblása,
Vajda Szidónia volt – és Korpa
Bence is, aki többek között az egyik
leghíresebb edzôt, Taskovits Istvánt
verte.

A „B” csoportban mindenki 

szerzett élôt! Kántor Gergô és a
megelôzô hónapokban gyengélke-
dô Haszon Kamilla teljesítménye
kívánkozik az élre. De nagyon
örülünk a legfiatalabb fiú, a 9 éves
Marosi Levente egyre jobb teljesít-
ményének is.

A játszmákra való napi felkészü-
lés kemény munkáját Horváth
József nagymester, valamint
Györkös Lajos és Pálkövi József
nemzetközi mesterek végezték.

Szabolcsi János

(3.)
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V
Iskolatükör: Bemutatkozik a váci Madách Imre Gimnázium

ÁC egy gyönyörû kisváros a 
Dunakanyar kapujában. A víz, a 

folyó determinálja a sportolási
lehetôségeket. Számos világhírû kajakos
egyéniség öregbíti a város hírnevét.
Több olimpiai bajnokkal is, illetve
olimpiai érmes kajakos sportolóval
büszkélkedhetünk. Gyulay Zsolt nevét
mindenki ismeri, Dónusz Évára, Viski
Erzsébetre is sokan emlékeznek. A
bajnok labdarúgó váci csapatból is
többen Vácott élnek a mai napig. Egy
közös ponttal rendelkeznek ezek a spor-
tolók. Mindnyájan a Sztáron Sándor
Gimnáziumba jártak. Ennek jogutóda a
mai Madách Imre Gimnázium. Gimná-
ziumunk tehát nagy sportolói hagyomá-
nyokkal rendelkezik. A sportolók okta-
tásának vannak nehéz oldalai, de egy
ekkora hagyományokkal rendelkezô
intézményben ez nem okozhat gondot.

Gimnáziumunkba 665 diák jár, évfo-
lyamonként öt osztályt indíthatunk.
Jelenleg az „E” osztályok felében mûkö-
dik a sporttagozat, általában 15-18
fôvel, összesen tehát 60-70 élsporto-
lóval. Ezt a lehetôséget csak igazolt
sportolók használhatják ki. Nekik, ha
kell, iskolánk egyéni tanrendet állít
össze, és a tanárok mindenben segítik
élsportolóinkat. Ha a hiányzások miatt
különbözeti vizsgákat kell tenniük,
akkor biztosítjuk nekik a felkészülést, és
konzultációs órákon vehetnek részt.
Azért írtuk, hogy jelenleg, mert gimná-
ziumunk készül arra, hogy esetleg az
egész „E” osztályba sportolók járjanak. 

Gimnáziumunk két éve tagja a NUPI
által kiválasztott középiskoláknak. A
feltételeknek megfeleltünk, azaz támo-
gatjuk az élsportot. Számos válogatott
diákkal rendelkezünk, köztük korosz-
tályos világbajnokokkal. 2009-ben 

K2-1000 méteren ifjúsági világbajnok
párosunk a Szabó Balázs-Balogh Marcell
kettôs, K4-500 méteren a világbajnok
négyesben is helyet kaptak. Bárdfalvi
Márk az Európai Olimpiai Reménységek
versenyén 15 évesen több érmes helye-
zést ért el (ô tagja az elsô, Szingapúri
Ifjúsági Olimpia hazai keretének).
Ugyanitt Horváth Bence K2-1000 méte-
ren lett aranyérmes. Mindhárman a Váci
Hajó Kajak-kenu SE-ben Babella László
tanítványai; a NUPI által koordinált
Héraklész Program támogatottjai.

De nem csak a kajakról szól a Madách
Gimnázium sportélete. A fiú evezôs
négyesünk az Országos Diákolimpián
bronzérmet szerzett. A labdasportok
sem maradhatnak el. Több labdarúgó
jár a „NUPI”-s osztályokba. Közülük
néhányan korosztályos válogatottak,
többnyire a váci korosztályos csapatokat
erôsítik. Ugyanez igaz a kézilabdára is,
különösen a lány kézilabdára. A váci nôi
felnôtt csapat trénere Németh András,
kiváló mesteredzô, aki több diákunk
tehetségére felfigyelt. Ezek a diákjaink
együtt edzenek a felnôtt csapattal. A
férfiak mezônyében is feljutó helyen
van a Laurencz László vezényelte felnôtt
csapat. Diákjaink közül szintén többen
ebben a csapatban szerepelnek. 

Alapvetôen ez a két labdajáték hatá-
rozza meg a Madách sportarculatát. A
sokat utazó válogatott sportolóinknak
felajánlottuk az online oktatást, mely
skype-on keresztül történne. Ennek
logisztikáján most dolgozik iskolánk.
Nem is annyira egyszerû, mert ha egy
kajakosunk például Ausztráliában edzô-
táborozik, akkor az idôeltolódást is
figyelembe kell venni, az pedig egy
tanártól nem várható el, hogy az
éjszaka közepén online oktasson.

Igyekszünk ezt a problémát áthidalni.
Talán a legfontosabb, hogy egészen más
az élsportolókkal szembeni tolerancia-
küszöb, mint más diákoknál. Ez szükség-
szerû, hiszen egy három hetes edzôtá-
borozás után nem lehet elvárni, hogy a
válogatott sportoló minden tantárgyból
naprakész legyen. Minden tanár igyek-
szik megtalálni a modus vivendit. Élspor-
tolóink szellemi életének legfontosabb
célja az érettségi megszerzése. 

Iskolánk a szabadidôsportra is odafi-
gyel. A Madách legnépszerûbb labdajá-
téka a röplabda. Több csapattal is
rendelkezünk, érdemi, kimagasló ered-
ményt ugyan még nem értünk el, de a
gyerekek nagyon élvezik ezt a játékot.
Ebben a tanévben városi asztalitenisz 
bajnokságot is rendeztünk, melynek 
eredménye honlapunkon olvasható
(http://www.vmig.sulinet.hu/defa04.
asp?id=0&re=19). 

Egyébként is tisztelettel ajánljuk
magunkat, érdemes honlapunkra
ellátogatni, ahol az iskoláról számos
érdemi információt lehet megtudni
(www.vmig.sulinet.hu). 
Végül köszönjük a NUPI-nak a lehe-
tôséget, hogy támogatja válogatott
sportolóink oktatását. Úgy tartjuk, hogy
a sport jó befektetés, mert aki megtanul
küzdeni, az életben is megállja a helyét,
az elszenvedett sérelmek után is képes
talpra állni.

Salamon Tamás (kép 1.) 

igazgató
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DÉN ismét megrendezésre került a  
világ egyik legnívósabb utánpót-
láskorú mezônyét felvonultató 

vívó versenye, a Héraklész Világ-
kupa. Hat szakág képviseletében,
összesen 850 sportoló mérte össze
tudását a hazai pástokon. 

A legnagyobb sikert a férfi pár-
bajtôrözôk gyûjtötték be. Az elsô-

ségért folyó küzdelmek során magyar
háziversenynek lehettünk tanúi. Az
aranycsatában végül Bernát Barna
(BHSE) kerekedett felül, a dobogó
második fokára Böjte Szabolcs
(BVSC) állhatott fel. 

Ugyanezen szakág nôi versenyzôi
közül a honvédos Budai Dorina az
ötödik, míg klubtársa Antal Edina (kép 1.) 

a nyolcadik helyen zárt. 
A viadal zárónapján sem szakadt

meg a magyar sikerszéria, hiszen
nôi kardban Várhelyi Kata (BVSC)
második helyének örülhettünk. A
háromnapos verseny végsô mérlege
három dobogós hely valamint egy
ötödik és egy nyolcadik helyezés.
Gratulálunk!

Pucsok József Márton

I A

(1.) (2.)

Vívás: Héraklész Világkupa – magyar háziverseny párbajtôrben

ÉGY héraklészes asztaliteniszezô, 
Madarász Dóra (kép 2.), Ambrus 
Krisztina valamint Lakatos Tamás 

(kép 3.) (KSI SE) és Szita Márton
(Komlói Bányász SK) is megméretet-
te magát az Európa TOP 10 elneve-

zésû rangos nemzetközi versenyen.
A szlovákiai Nagytopolcsányban

megrendezett viadalon, Madarász
Dóra (Kecskeméti Spartacus SK) az
ifjúsági lányok versenyében máso-
dik lett, a másik magyar hölgy, a 

szintén utánpótláskorú Ambrus
Krisztina (Soltvadkerti TE) a hatodik
helyen végzett a háromnapos
tornán. A serdülô fiúknál Lakatos
Tamás negyedikként, Szita Márton
pedig nyolcadikként zárt. 

P. J. M.

N
Asztalitenisz: Európa Top 10 magyar résztvevôkkel

PAKISZTÁNBAN megrendezett 
rangos nemzetközi tornán a 
kiskunfélegyházi Mihály János

(kép 4.) (57 kg) a szírek egyik legjobb
ökölvívójával, az arab bajnok
Wessam Salamana-val bokszolt, de
közelében sem volt valódi önma-
gának, így a szír ökölvívó simán
nyerte a mérkôzést.

Máté Attila tanítványa, a hajdú-
sámsoni Eb-bronzérmes Varga
Miklós (60 kg) helyi ökölvívóval
kezdett, a pakisztáni bajnokságon
ezüstérmes Adnan Hussain erôs, jó
fizikumú, szikár versenyzô. Az elsô
menetben szinte senki nem kapott
pontot a magas iram ellenére, 3:2-
es pakisztáni vezetéssel zárult az
elsô felvonás. 

A második menetben Varga
kimondottan imponáló, harcos
bokszot mutatott be, a sima
második menetben ellenfelére
kétszer számolni is kellett, amely
ütéseire Varga nem kapott pontot,
így 5:5-ös döntetlen eredmény
alakult ki a második három perc
végére. 

A harmadik menetben Hussain
teljesen elfáradt, Varga hiába
sorozott, és irányított, mindössze
egy pontot kapott, míg ellenfele
érthetetlen módon hetet, így a
mérkôzés végeredménye 6:12 lett,
és nagyon be lett biztosítva a
pakisztáni gyôzelem. Pakisztánban
mindig, minden versenyen erôsen
lejt a hazai pálya, Varga legalább

tíz ponttal volt jobb ellenfelénél.
Szellô Imre (KSC) a 81 kg-os

kategóriában állt a szorítók közé.
Az elôdöntôben a nagyon hangza-
tos nevû, de rutintalan pakisztáni
Muhammad Ali ellen már az elsô
menetben bizonyította klasszisát,
néhány nagy pofon után a mérkô-
zésvezetô kihirdette Szellô gyôzel-
mét. A döntôben a kínaiak korábbi
nemzeti bajnoka, a tavalyi Ázsia-
bajnokság ezüstérmese a 22 éves
Meng Fanlong várt rá. Sajnos a
fináléban Szellô nem tudta a tudása
legjavát nyújtani, így kínai ellenfele
megérdemelten nyert, de a 7:1-es
pontozásos arány mindenképpen
túlzónak nevezhetô.

MÖSZ

A
Ökölvívás: Benazir Bhutto Nemzetközi Torna
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SZLOVÁKIAI Nyitra városa adott  
otthont, a 2009-es esztendô 
utolsó jelentôs utánpótlás-

eseményének, az Olimpiai Remény-
ségek Versenyének. A 16 évnél
fiatalabb kosaras lányok a cseh, a
szlovák és a lengyel válogatottakkal
csaptak össze. A Konta Gyula
vezette csapat mindhárom meccsén
gyôzni tudott, ezzel a tornagyô-
zelmet is elhódította.

A fiúk szintén a cseh, szlovák,
lengyel hármas fogattal mérkôztek
meg. Nagy Ágoston tanítványainak
teljesítménye egyre javuló tenden-
ciát mutatott – két vereség után – a
zárómeccsen a csehek ellen már
nyerni tudott a héraklészes csapat. 

Konta Gyula a leány válogatott
vezetôedzôje elmondta, hogy a
tornán induló cseh, lengyel és szlovák 

válogatottakat magabiztosan verték,
ami a jövôt illetôen bizakodásra ad
okot. A csapat vezetôje kiemelte,
hogy a nemzetközi élvonalhoz tar-
tozunk, mind szerkezetben, mind
technikában tartjuk a lépést. A
válogatott erôssége, hogy számos
tehetséges magas játékosunk van,
illetve számíthatunk „rutinosabb”
emberekre is. A védekezést és az
emberfogás ellen nyújtottakat
pozitívan értékelte, azonban a
zóna és a letámadás elleni játékon
még van mit csiszolni – tette hozzá
a mester.  

A torna legjobb játékosa a pécsi
Szamosi Amadea lett. A 16 éves ifjú
hölgy már tavaly is a válogatott
tagja volt, azonban a rosszul sike-
rült tavalyi Eb után idén nagyobb
feladatok várnak rá. Ehhez méltón 

teljesített az ORV-n. A nyári
Európa-bajnokságot illetôen egyet-
len cél lebeg a lányok és a szakmai
vezetôk szeme elôtt: a feljutás.
Nem lesz könnyû feladat, hiszen
gyakorlatilag minden mérkôzésen
kötelezô a gyôzelem, amiért
mindent meg fognak tenni.

A Nagy Ágoston irányította
fiúcsapat ideiglenes kerettel vágott
neki elsô nemzetközi megméret-
tetésének. A héraklészes fiúk a
körmérkôzések során egyre jobb és
jobb játékkal álltak pályára, sôt
Csehország – a késôbbi torna-
gyôztes – ellenében nyerni tudott
az újoncokat felvonultató fiatal
gárda. Végül ebben az összeállítás-
ban elsô alkalommal pályára lépô
válogatott számára kiváló erôfel-
mérônek bizonyult a verseny. 

Pucsok József Márton

A
Kosárlabda: Hazai siker az ORV-n

(1.) (2.) (3.) (4.)
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STenisz: A héraklészesek a Grand Slam torna legjobbjai közt
Z EGYIK legrangosabb Grand Slam 

viadal melbourne-i állomásán 
két héraklészes teniszezônk,

Fucsovics Márton (kép 1.) (NYVTC) és
Babos Tímea (kép 2.) (Soproni TC) 
is kiválóan szerepelt. Tavaly a
nyíregyházi fiúnak a US Open
nyolcaddöntôje jelentette a vég-
állomást, míg Ausztráliában maga-
biztos játékkal a junior mezôny 

egyéni versenyének negyeddöntô-
jébe, majd a legjobb négy közé
jutott. Az elôdöntôben megállí-
tották a magyar fiút, de így is az
NYVTC játékosa Grand Slam karrier-
jének eddigi legjobb egyéni ered-
ményét söpörte be.

Babos Tímea egyéniben a legjobb
nyolc közé verekedte magát, ami
komoly fegyverténynek számít, 

mégis igazán a párosban jött ki
számára a lépés. A soproni hölgy a
kanadai Dabrowskival az oldalán
két szettes gyôzelmet aratott az
elôdöntôben, így a Roland Garros
után újra az elsôségért léphetett
pályára. Végül Tímea és páros társa
vereséget szenvedtek a döntôben,
ennek ellenére teljesítményéért
maximális elismerés jár.

Pucsok József Márton
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