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A MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

Azerbajdzsánban

SPORTMENEDZSMENT

SZAKBIZOTTSÁGA

megrendezett World Judo Masters nevû

megtartotta elsô, a ”Sportágak versenye I.”,

tornán. A mieink Joó

Csapatsportok - címû konferenciáját január 25-

Abigél

kg),

én a Semmelweis Egyetem Testnevelési és

A Nemzeti Sport Intézet (korábban NUPI, majd NUSI-UPI) lapja;

Csernoviczki Éva (Ippon

Sporttudományi Kar Hepp Ferenc termében.

Judo Tatabánya, 48 kg), és

Köszöntôjében

a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2011. január, X. évfolyam 1., sorrendben 99. száma.

Ungvári Attila (Restarts-

megemlékezett a közelmúltban elhunyt Dr.

(KSI,

78

Ceglédi VSE, 73 kg) révén

Nyerges

három bronzérmet hoztak

Fotó: Záhonyi Tamás, IJF

Fotó: Bringahirado.hu

a kiemelkedô fontosságú,

A HEGYVIDÉKEN, a fôváros XII. kerületében

londoni olimpiai kvalifiká-

alakítaná ki utánpótlásbázisát a Központi

három

Röplabda Akadémia. A Testnevelési Egyetem

bronzéremmel az éremtáblázat 14. helyén zárt,

csapatával létrejött együttmûködésnek köszön-

megelôzve olyan judós nemzeteket, mint

hetôen az akadémiához csatlakozó legügyesebb

Németország, Hollandia, Grúzia. Az érmek

gyerekek számára biztosított a hosszú távú

számát tekintve, a mieink több érmet nyertek,

versenyeztetés és a sportolói karrier.

ciós

tornáról.

Magyarország

a

Dr.

Tóth

Mihályról,

a

Miklós

elnök

Szakbizottság

volt

elnökérôl.

munkacsoport vezetôje Dr. Szabó Tamás

C

ZENE ATTILA, a Nemzeti Erôforrás

A MÖDLINGBEN MEGRENDEZETT nôi junior
párbajtôr világkupán a csillagprogramos Békefi
Edina (BHSE) ezüstérmet szerzett. Az ausztriai

európai

AZ IMI SZABADIDÔ ÉS UTÁNPÓTLÁS SPORT

dimenzióinak

fejlesztése”

január 27-én felkérte a Magyar Olimpiai

közleménye, mely e terület jövôbeni cselekvési

hagyományos karácsonyi gyermek labdarúgó-

irányait határozza meg. A dokumentum – mely

gála

az

helyszíneinek

Tatabánya, Tarján, Szár, Dorog és Esztergom

„KEMÉNY FERENC ÉS KORA” címmel a

adott otthont. A több
mint száz csapat tagjai hét
korosztályban

uniós,

szükséges

és

lehetséges

a MOB és az NSI jövôbeni együttmûködésének

utánpótlás-nevelés

szerkezetét.

állami források célba juttatásáról is. A Magyar

Az

állami

sport

utánpótlás-nevelés

forintos központi támogatást kap. A szerkezeti

koordinációját is Szabó Tamás fogja majd

MOB és a magyar sportélet szerkezetváltásával

átalakítás

ellátni, mint a MOB utánpótlás-nevelésért

együtt járó folyamat részeként hozza létre és

testületként mûködô MOB gondoskodik majd a

irányítsa azt a munkacsoportot, amely kialakítja

versenysport fejlôdéséhez nélkülözhetetlen

A

után

a

kiemelt

közhasznú

Z IDÉN TÍZESZTENDÔS Héraklész Program
sportági vezetôinek tartottak évindító
értekezletet a Nemzeti Sport Intézetben

Sportiskolai Program további folytatását.

magában

foglaló

állami

utánpótlás-

jelentôs

sportvezetôk

megjelent többek közt Dr. Szabó Tamás MOB-

Keretprogram létrehozásához szükséges, még

megerôsítették

a

sikeresen

mûködô Héraklész-, a Sport XXI. és a

alelnök,

NSI-fôigazgató

és

Tóth

József

hat

rendezett emlékülésen emlékeztek. Kemény

évekig tartó folyamatban. A közlemény a sport

sportcsarnokban kerget-

Ferenc életútját ismert hazai sporttörténészek,

területén új ötletekkel segíti a Lisszaboni

hették a labdát, összesen,

többek között Dr. Szikora Katalin tanszékveze-

Szerzôdésben foglaltak megvalósítását és

Iliasz Nikolasz vívó kapta az összetett legjobbnak járó díjat

mintegy

Az

tô, Dr. Takács Ferenc professzor emeritus,

Európa 2020 Stratégia céljainak elérését. A

1998-as születésûek torná-

Dr. Szabó Lajos a Sportmúzeum igazgatója és

dokumentum elemzi a sport társadalomban

ját a Fônix-Gold FC, a 14

Dr. Szakály Sándor professzor színvonalas új

betöltött

A

évesekét

ismereteket is tartalmazó elôadásban méltatta.

dimenzióit, és a sport különféle szervezési

és

1.500-an.

a

Mészöly

feladatokra

Focisuli nyerte.

szerepét,

a

vonatkozó

sport

gazdasági

kérdéseit.

A

A TRENTÓI ILLETÔSÉGÛ Unico 1 csapat

dokumentumról 2011 májusában az Európai

versenyzôje lesz 2011-ben ifj. Stubán Ferenc. A

Unió sportért felelôs miniszterei várhatóan

KSI Schwinn-Csepel SE ifjúsági magyar bajnoka,

állásfoglalást fogadnak el, amelynek tartalmi

szingapúri olimpikon kerekese januárban

elôkészítése, egyeztetése a soros magyar

csatlakozott új együtteséhez. Az olaszországi

elnökség egyik kiemelt feladata.

gárda egyik sportigazgatója a kétszeres Giro d'

NEMZETI SPORT INTÉZET (NSI) szervezésében,
a Héraklész Gála keretében díjazták január
végén az Uránia Filmszínházban, az állami

Héraklész Programban szereplô 20 olimpiai
sportág legeredményesebb sportolóit és azok
edzôit. A Szingapúri Ifjúsági Olimpia érmesei
mellett a sportágankénti legjobb fiúk és leányok,
a sportági összesítésben egyéni legjobbak, a 2-4
fôs fiú- és leánycsapatok valamint nagycsapatok
– csapatsportok – elismeréseit nyújtották át

A megnyitó alkalmával Dr. Szabó Tamás, a

A
Sportiskolai térkép

Héraklész Gála: Joó Abigél cselgáncsozó és

olimpiai bajnokok, sportvezetôk.

Italia-gyôztes Gilberto Simoni.

következô számának tartalmából:
jégkorong, öttusa és vívó hírek.

Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, az NSI
fôigazgatója a Héraklész Program elmúlt tíz
évére visszatekintve, felidézte az elsô, 2002-es
gálát. Az alelnök, mint mondta, az évtized alatt a
korosztályos világversenyeken, Európa-bajnoksá-

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.

gokon, a program által támogatott fiatalok
összesen 1180 érmet szereztek.
(Folytatás a 3. oldalon)
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e

munka

felelôs igazgatója.
(Folytatás a 2. oldalon)

Héraklész-igazgató, Molnár Zoltán MOB-

A megbeszélésen a 20 olimpiai sportágat

születésének 150 éves évfordulója alkalmából

Sport

elôreláthatóan

Évnyitó értekezlet az NSI-ben

Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjára,

uniós

egyeztetést

Sport Intézet vezetôjét, Szabó Tamást, hogy a

menedzselô program szakemberei mellett

majdani

való

követôen,

(NSI) január elején. Az eseményen megjelent

a

Bizottsággal

finanszírozó

feladataiért felelôs NSI 2011-ben 1,6 milliárd

tevékenységeket összegzi – lehet az elsô
lépés

Olimpiai

feladatait

Bizottság (MOB) szakmai alelnökét, a Nemzeti

címû

EGYESÜLET 13. alkalommal rendezte meg a

torna

Minisztérium sportért felelôs államtitkára

MEGJELENT az Európai Bizottság „A sport

eseményen 132-en léptek pástra.

A

Elhunyt Zsolnai professzor
Sportági beszámolók: úszás, atlétika, birkózás, kézilabda,
röplabda, asztalitenisz, kerékpár, sakk, evezés Hírek.

A MOB és az NSI jövôbeni együttmûködésének szerkezetét kialakító

mint Kína vagy Brazília.

eseményeit.

A TARTALOMBÓL:

Héraklész

eredményességi
táblázat
– 2010.
www.nupi.hu

fôtitkár és Kovács Tamás sportigazgató; a sport
államtitkárság

részérôl

Bardóczy

Gábor

fôosztályvezetô és Farkas Tibor fôtanácsos.
(Folytatás a 2. oldalon)

A MOB és az NSI jövôbeni együttmûködésének szerkezetét kialakító
munkacsoport vezetôje Dr. Szabó Tamás – folytatás

A

N

AGY MEGTISZTELTETÉS ÉRTE a Maróczy

mester egy másfél évvel ezelôtt tartott

edzéskeretbôl minél többet szeretne profitálni.

Géza Központi Sakkiskola Nagykirály-

szimultánon ismerkedett meg Benjaminnal,

Az edzések megszervezéséhez és támogatásá-

csoportos tanulóját, Gledura Benjamint,

akivel rögtön baráti viszonyba került. Az

hoz jelentôs mértékben hozzájárult a két

SZERKEZETÁTALAKÍTÁST FELÜGYELÔ

a MOB-nak és az NSI-nek 1-1 képviselôje

szerint 2011. május 6-án, a Magyar Sport

munkacsoportban a Nemzeti Erôforrás

vesz részt.

Napján kerül elfogadásra az új Sporttörvény. A

hiszen 2010 decemberétôl a magyar ranglista-

Európa-bajnoki aranyérmes egri sakkozóra

sakkozó „közös” egyesülete, a Honvéd – Balázs

közremûködésével

Nemzeti Sportstratégia és az új Sporttörvény

vezetô Almási Zoltánnal gyakorolhat. A nagy-

nagy

Diák Egyesület.

várhatóan 2011 júliusára valósulhat meg a

együtt rögzíti majd a magyar sport – mint

az

struktúra átalakítása. A Sport XXI. Nemzeti

kiemelt stratégiai ágazat – mûködésének jogi

Országgyûlés Sport- és Turizmusbizottságának,

Sportstratégia módosítását követôen, a tervek

és szakmai alapjait és irányelveit.

Minisztérium

Államtitkárságának,
sportpolitikai

S

Sportért
a

tanácsadó

Felelôs

Miniszterelnökség
testületének,

A

munkacsoport

Évnyitó értekezlet az NSI-ben – folytatás

NEFMI-Sport Államtitkárság

E

feladat

vár,

ha

a

meghatározott

Gledura Benjamin év eleji sikere Munkácson

GRI VERSENYGYÔZELMÉT követôen Gledura

rajta kívül csak ukrán versenyzôkbôl álló (!) –

egyszer kényszerült feladásra, egy játszmája

Benjamin Ukrajnában diadalmaskodott egy

mezônyben. A hét fordulós, svájci rendszerû

végzôdött döntetlennel. Benjamin így 5,5/7

felnôtt sakkversenyen. Az új év elején

versenyt színvonalas körülmények között

ponttal megnyerte a versenyt, ezzel 23 Élôponttal is gazdagodott.

ZABÓ TAMÁS köszöntôjében méltatta az

felkészítô edzôk munkáját. A fôtitkár kitért a

tekinteni, cél, hogy a Héraklészben szereplô

Munkácson

megrendezett

IV.

Munkácsi

bonyolították le a szervezôk. Benjamin a

idei, több mint háromszáz, utánpótlás

sport stratégiai ágazattá válására, mint mondta

sportágak, az annak elôszobájának tekinthetô

Karácsonyi

Nyílt

Sakkversenyen

kötelezô gyôzelmeket követôen mesterjelölt

világversenyeken elért pontszerzô helye-

ez

Benjamin hatodik kiemeltként indult a 19 fôs –

minôsítésû ellenfelei ellen is nyerni tudott,

az

Sport XXI-ben is dotációhoz jussanak; a

zést, mint mondta a magyar fiatalok az

intézkedések,

terén

sportiskolák terén pedig az utolsó belépô

éremgyûjtés terén 2010-ben sem vallottak

megmutatkozik. Molnár Zoltán kiemelte, hogy

évfolyamok támogatása is megkezdôdjön. A

szégyent. A MOB-alelnök kiemelte a Héraklész

a középpontban a londoni felkészülés áll, az

tízesztendôs értékelés alapján pedig meg kell

mind

a

költségvetésben,

mind

Program egyik kiemelkedô sportolójának, a

érem- és pontszerzésre esélyes versenyzôknek

vizsgálni,

tornász világbajnok Berki Krisztiánnak és

valamint edzôiknek az átalakított Gerevich

programokon való változtatás.

edzôjének, Kovács Istvánnak a sikerét – utóbbit

ösztöndíj

a közelmúltban az „Év edzôje” címmel is

próbálnak teremteni. A Héraklész Program

Versenyérôl

kitüntettek. Szabó Tamás emlékeztetett, hogy

folytatásáról

jelenlévôket,

a Héraklész Program 2011-ben tíz esztendôs

törvénymódosítások

N

Felnôtt

Nagykáta Kupa 2011.

ÉGY KÖZPONTI SAKKISKOLÁS tanuló is

a fiúkat külön értékelték. Korcsoportjában elsô

A C-csoportban második helyezést ért el Egri

részt vett január 2-án a harmadik alkalom-

helyezést ért el és kupát vehetett át sakk-

László, aki a döntô partiban alulmaradt a

mal megrendezett 7 fordulós, baráti

tündérünk, Lengyel Andrea, aki végig gyönyö-

késôbbi gyôztes, Fodor Balázs ellen, hátrányát

hangulatú Nagykáta Kupa gyermekversenyen,

rûen, az élmezônyben versenyezve 5,5 pontot

már nem tudta behozni. Csakúgy, mint

melyen

induló,

ért el. Szintén az A-csoportban, de a fiúk között

Péczely Zsombor, akinek szintén jó esélye volt

mondta, Magyarország nyolc sportágban –

összesen 168 fô indította meg a sakkórákat. A

ezüstérmet szerzett Telek Zsigmond, aki, ha

a gyôzelemre, végül az

hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Sport Intézet

kötöttfogású birkózásban, evezésben, leány

2x15 perces ütközetek külön korcsoportban

ilyen kitartóan jár versenyekre, biztos lesz az

helyen zárt.

lesz, az elmúlt évtized értékelésekor meg kell

utánpótlás-nevelô tevékenysége a magyar

kosárlabdában,

zajlottak, az eredményhirdetésnél a lányokat és

otthoni vitrinben a Nagykáta-kupából is.

nézni, „az invesztíció hogyan fialt”.

utánpótlás-nevelés meghatározója.

mûugrásban,

Molnár Zoltán fantasztikus teljesítményként
értékelte az utánpótlás szereplését, benne az
ifjúsági olimpián elért eredményeket; dicsérte a

J

révén

optimális

biztosította

a

feltételeket

Bardóczy Gábor hozzátette, az utánpótlásnevelés terén egyetlen terület sem sérül. Mint

London

után

szükséges-e

a

Farkas Tibor az Olimpiai Reménységek
adott

tájékoztatást,

fiú-leány
fiú-leány

mint

kézilabdában,

idén

rekordmennyiségû

úszásban és feltételesen baseballban –
kapott rendezési lehetôséget idén.
V.F.

Gyászol a pedagógustársadalom: elhunyt Zsolnai József professzor

T

ÖBB KÖZPONTI SAKKISKOLÁS tanulónk is

csoportban tanuló Kántor Gergely, aki a

közül Kozák Ádám és Telek Zsigmond vett részt

részt vett a Budapesten megrendezett II.

harkányi verseny után ismét bizonyított, játéka

a versenyen. Ádám 4 pontot szerzett és jókora

Karácsonyi Open értékszám-szerzô verse-

egyre érettebb, magabiztosabb. Hatodikként

Élô-mennyiséget zsebelt be ismét a harkányi

nyen, melyen 77 – 2200 FIDE-értékszám alatti –

végzett 5 ponttal a Kiskirály-csoportos Juhász

verseny után, Zsiga a versenyen 3 pontot
gyûjtött, neki az Élô-szerzés most nem sikerült.

ANUÁR 12-ÉN, életének 76. évében elhunyt

tatásra épülô anyanyelvtanítással, a képesség-

Kísérleti Iskola (1985) és a Veszprémi Egyetem

versenyzô indult. A hét fordulós megmé-

Ármin, aki 12. kiemeltként ült asztalhoz. Ármin

Prof. Dr. Zsolnai József, a Pannon Egyetem

fejlesztés lehetôségeivel, a pedagógusképzés

Pápai

rettetésen negyedik kiemeltként, 5,5 ponttal

is sokat fejlôdik, egyre több versenyen végez az

megalapítása.

ezüstérmet

elsôk között. Vezér-csoportos reménységeink

Pedagógiai

Kutatóintézet

(1999)

emeritus professzora, a nyelvtudomány

pedagógiájával és tudománypedagógiai kuta-

kandidátusa és a neveléstudomány akadémiai

tásokkal egyaránt foglalkozott. Az ô nevéhez

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a

doktora.

fûzôdik az Országos Közoktatási Intézet

Sportiskolai Kerettanterv több mûveltségte-

megalapítása, a pedagógus szakma megújítási

rületét (tantárgyát) a Zsolnai-pedagógia egy-

projectjének irányítása, valamint a tudományel-

egy jeles szakembere írta (például magyar nyelv

mélettel alapozott pedagógusképzés program-

és

jának kimunkálása is. Három szakfolyóiratot

tanulásmódszertan).

Zsolnai József a XX. századi magyar

900 önálló alkotást köt nevéhez.

(1987), Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba

(1983),

Egy

(1996), A pedagógia rendszere címszavakban

fejlesztôként, innovátorként a Nyelvi-irodalmi

(1996), Kritika és koncepció (1997), A tudomány

kommunikációs

egésze (2005), Vesszôfutásom a pedagógiáért

(NYIK)

program

pedagógia

Képességfejlesztô

(1982),
és

valamint

értékôrzô

már

Nagykirály-

II. Eventus – Agria Kupa: Gledura Benjamin sikere

GERBEN RENDEZTÉK a II. Eventus-Agria Park

Gledura Benjamin végzett az elsô helyen, aki a

helyen kiemelt 11 éves egri sakkozó egy pontot

Kupát. A nemzetközi nyílt értékszám-szerzô

lejátszott hét hosszú játszmából nem talált

vert a mezônyre.

versenyen Nagykirály-csoportos tanulónk,

legyôzôre, 6,5 pontot szerzett. A második

Mátrahalmi Tibor igazgató, MGKSI

Evezés: Díjátadó Gála a legjobbaknak

(2006).

a

(KÉK)

kerettanterv (1996) kidolgozása, a Törökbálinti

Héraklész Gála
www.nupi.hu

a

gyakorlat-közeli

A „TANÁR ÚR” nevéhez fûzôdik kutatóként,

nevelési

E

szerzett

Legjelentôsebb mûvei: A képességfejlesztô

pedagógia (1986), Mi a baj a pedagógiával?

(ÉKP)

Héraklész Gála

technika,

el munkásságát. Életmûvének katasztere közel

volt. Nyelvészként és pedagógusként földrajz-

Héraklész Gála

nyelv,

iskoláért

(1971), az Értékközvetítô és képességfejlesztô

pedagógiai filozófiával, a kommunikációku-

angol

intézményében oktatott. Számos díjjal ismerték

pedagógia egyik legmeghatározóbb alakja

név-kutatással, tudományrendszerezés-tannal,

irodalom,

okleveles ötödik

II. Karácsony Open 2010.

röplabdában,

mondta, a Sport XXI. Programot is át kell

alapított, az ország számos felsôoktatási

2. oldal

Sakk: Szenzáció – Almási Zoltán és Gledura Benjamin közös munkája!

Héraklész Gála

Lehmann László,
Zsolnai tanár úr egykori tanítványa

Héraklész Gála

A

MAGYAR EVEZÔS SZÖVETSÉG Díjátadó

Péter; a nôi kettôs: Sáska Beáta és Tóth Evelyn;

A Gála keretében jutalmazták a Sport XXI.

Gálát rendezett a Magyar Sport Házában,

a tengeri vb-ezüstérmes, U23-as vb-hetedik

Diákranglista verseny korosztályos dobogósait

melyen Tóth József Héraklész-igazgató

páros Simon Béla és Juhász Adrián; a vb-

is. A négy fordulóból álló versenysorozaton 19

is részt vett. Az ünnepség keretében a 2010-ben

negyedik adaptív versenyzô, Lengyel Mónika és

evezôs klubból és 68 iskolából összesen 163, 11-

kiemelkedôen teljesítô utánpótlás és felnôtt

edzôje, Székely István; az ifjúsági olimpián és az

14 éves fiú és lány vett részt. A versenyek

válogatott versenyzôk és edzôik kaptak

ifjúsági vb-n remekül teljesítô nôi páros: Kiss

szorosságát

elismerést.

Hella

az

korosztályban is holtversenyt hirdettek. Az

és

Uglik

Szimóna,

valamint

jól

példázza,

hogy

több

Jelen volt többek közt a világbajnoki

egypárevezôsben ifi olimpiai 7. helyezett Bírók

iskolák között összetettben a Csongrádi

bronzérmes, „2010. Év Férfi Evezôse”, tavaly

Márk, az ifjúsági világbajnoki 8. helyezett

Kistérségi Általános Iskola, míg a klubok közt a

héraklészes Galambos Péter és edzôje, Rapcsák

párjával, Kaszás Kornéllal. A Jeunesse Kupa és

Vác Városi Evezôs Club nyert, mindketten egy-

Károly; „2010. Év Nôi Evezôse”, Szabó Katalin;

az

egy pár evezôs lapátot kaptak ajándékba.

az U23-as világbajnokságon ötödik helyezett

aranyérmes csapatai szintén elismerésben

könnyûsúlyú páros: Bártfai Péter és Vermes

részesültek.

Olimpiai

Reménységek

www.nupi.hu

Versenyének

NUPinfo

7. oldal

Asztalitenisz: Remekeltek a fiúk a Magyar Serdülô Nemzetközi Bajnokságon

A

BRONZÉRMET SZERZÔ magyar fiú válogatott

Az elôdöntôbe jutó három versenyzônk közül

kiemelt versenyzô között. Így magasabban

mindhárom tagja bejutott az egyes

kettô egymással játszott, Szudi és Sabján

jegyzett versenyzôket kellett legyôznie a

versenyszám elôdöntôjébe, alaposan

párharcából elôbbi került ki gyôztesen 3:1

negyeddöntôig vezetô úton, köztük volt az a

felborítva ezzel a papírformát. A tavalyi év

arányban. Nem sok kellett, hogy a házi döntô

lengyel Bajor, aki ezüstéremhez segítette

végén a Szlovák Nemzetközi Bajnokságot

megvalósuljon,

hiszen

csapatát,

megnyerô, Tatán elsô kiemelt Szudi Ádám négy

vezetésre

szert

közé jutására lehetett számítani, a 9-ként és 15ként rangsorolt Ecseki Nándor és Sabján
Gergely produkciójával viszont várakozáson
felüli lett az összkép. Szudi a negyeddöntôben
az aranyérmes német csapat játékosát, Sauert

tett

Ecseki
és

a

kétjátszmás
harmadikban

mérkôzéslabdához jutott a francia Cassin ellen,
de a szett elúszott és ez megtörte versenyzônk
lendületét. Ez a gyôzelem a francia fiatalt
annyira feldobta, hogy a fináléban olyan
teljesítményre volt képes, amellyel a szintén

többek

között

a

megverte a 14. szlovén Veronikot is. A négy
közé jutásért a belgák meglepetésembere
bizonyult jobbnak legtovább versenyben lévô
leány játékosunknál. A 64 között Imre Leila a
második fordulóban a 16 közé, Takács Lili

remekül versenyzô Szudit ugyancsak le tudta

Fruzsina

ellenfeleket is búcsúztatott, akik a négy vagy a

gyôzni. Az egészen egyedülálló a nemzetközi

fordulóban szenvedett vereséget.

tornák

vonatkozásában,

hogy

egyes

„A”

válogatott elleni két gyôzelmével, de Csilla

verte magabiztossággal, Ecseki és Sabján olyan

nyolc között kiemelt vetélytársakat gyôztek le.

román

a

32

közé

jutásért

lejátszott

Párosban a fiúk megkoronázták tatai

versenyszám legjobb négy játékosa közé a

teljesítményüket. A Szudi - Sabján kettôs a

rendezô ország három játékosa tud bekerülni.

szlovák torna után megszerezte karrierje

A negyedik fôtáblás magyar versenyzô, Majoros

második nemzetközi elsôségét is ebben a

János Bence a szlovák Ingemar Petertôl kapott

versenyszámban.

ki négy játszmában a 16 közé jutásért.

Az

elôdöntôt

több

elveszettnek tûnô helyzeten felülkerekedve

A leányoknál igazolódtak az erôviszonyok, a

hozták a lengyel Zatowska, Werecki kettôs

kiemelési sorrendben legmagasabban jegyzett

ellen; a németekkel (Ort, Sauer) szembeni

(21.) Nagypál Csilla nyújtotta a legjobb

összecsapás is méltó volt egy több mint húsz

teljesítményt. Egészen a nyolc közé jutott, ami

országot felvonultató seregszemle arany-

azért is örömteli, mert neve nem szerepelt a 16

mérkôzéséhez.

Héraklész Gála: Joó Abigél cselgáncsozó és

Iliasz Nikolasz vívó kapta az összetett legjobbnak járó díjat – folytatás

A

Z ÖSSZETETT LEGJOBB DÍJÁT a felnôtt és

Összefogás a Magyar Sportért és Utánpótlásért

Zsolt – MOB-alelnök – és Dr. Magyar Zoltán

U23-as Európa-bajnok cselgáncsozó Joó

program (TÖMASU) nagykövete is adott át

olimpiai

Abigél (edzôje Pánczél Gábor) és a junior

ajándékot. Tótka Sándor ifi olimpiai bajnok

miniszterelnöki tanácsadó – és Güttler Károly

világbajnok kardozó, Iliasz Nikolasz (edzôje

kajakos a Telesport különdíját Schulek Csaba

olimpiai ezüstérmes, Drávucz Rita világbajnok

Szabó Bence) érdemelte. Második lett Kovács

fôszerkesztôtôl vehette át.

vízilabdázó; Dr. Szabó Tamás MOB-alelnök,

Sarolta junior világbajnok öttusázó (Szloboda

nagycsapat-kategóriát,

Gábor

–

Molnár Zoltán MOB-fôtitkár, Szántó Éva, a

József) és – holtversenyben – Bernek Péter

bronzukért a Merész András és Kelemen Attila

Nemzeti Sportszövetség fôtitkára, Lukács

(Turi György) valamint Biczó Bence (Sántics

irányította nôi vízilabdázók – Antal Dóra, Barna

Zsuzsanna és Bardóczy Gábor a NEFMI Sport

Béla) ifi olimpiai bajnok úszó, harmadik Kapás

Edina, Dombrádi Fruzsina, Doroszlai Vanda,

Államtitkárság

Boglárka (Nagy Péter) a szingapúri ifi olimpia

Farkas Kata, Hajor Orsolya, Illés Anna, Korényi

József, a Héraklész Program igazgatója;

két aranyéremmel legsikeresebbje és Demeter

Zsófia, Kökény Szonja, Kövesdi Vivien, Kumi

továbbá a szövetségek elnökei, fôtitkárai. A

Gergely (Demeter József) ifi Európa-bajnok

Zsófia, Miklós Dóra, Miskolczi Ibolya, Polák

Nemzeti

öttusázó.

Zsófia és Vályi Fanny – érdemelték. A 2-4 fôs

wimbledoni bajnok, Fucsovics Márton lett.

ifi

különdíjasa

a

Tóth

teniszezô

Európa-bajnok

A díjátadást látványos produkciók színesítették, többek mellett a németországi egykerekû

Pétert, Dudás Esztert, Biczó Bencét, Farkasdi

Makrai Csaba – és Farkasdi Ramóna egység

Európa-bajnokságról e hét közepén három

Ramónát, Tótka Sándort, Váradi Krisztinát,

illetve a junior világbajnok férfi párbajtôrcsapat

aranyéremmel hazatérô fiatalok – köztük

Batizi Barbarát, Földházi Zsófiát, Babos Tímeát,

– Hanczvikkel Márk, Böjte Szabolcs, File Mátyás

Fábián Márk és Kovács Krisztián – bemutatója.

Zámbó Balázst, Lupkovics Dórát, Töreky Balázst,

és Györgyi Levente, szövetségi kapitányuk

Tóth Krisztiánt és Harcsa Zoltánt –, számukra a

Kulcsár Gyôzô - lett a legjobb.

pekingi

az

Sport

munkatársai,

kajakpáros, Hagymási Anita – díjazott edzô

Héraklész-díjas,

közt

vezetô

Olimpia érmeseit – Kapás Boglárkát, Bernek

korábbi

kiscsapatok

junior

Balogh

Eb-

Színpadra szólították a Szingapúri I. Ifjúsági

A

bajnokok,

A Héraklész Gála támogatói: Nemzeti Sport
Intézet, NEFMI Sport Államtitkárság, Royalsekt

olimpiai

A díjátadók közt pódiumra lépett Egerszegi

ezüstérmes Kozák Danuta, a Társadalmi

Krisztina, Vörös Zsuzsa, Nagy Tímea, Gyulay

Zrt., Adidas, Mobieurope Kft., Cabrio Magazin,
Sportime Magazin.

A Héraklész Gála egyéni díjazottjai és edzôik, a 2010-es eredmények alapján:

Madarász Dóra harmadik alkalommal lett ezüstérmes
az utánpótlás Európa Tízek Bajnokságon
2008-AS ÉS A 2010-ES ESZTENDÔT követôen

elsô kiemelt Solját, sem a másodikként

Madarász Dóra ismét ezüstérmet szerzett

rangsorolt román Szocsöt nem tudta legyôzni,

M

az utánpótlás Európa TOP 10 Bajnokságon.

így a horvát Jeger elleni sikerével 7:2-es

Eddigi két második helyezése alkalmával

ADARÁSZ DÓRA CSILLA (Vámossyné Oláh

(Papp György) és Holló Balázs (Holló Tibor)

Gergely (Soóky Zoltán) súlyemelés, Babos Tímea

Zsuzsanna) és Lakatos Tamás (Szily György)

kézilabda, Szamosi Amadea (Debreceni Eszter)

(Babos Csaba) és Fucsovics Márton (Mayer Tisch

asztalitenisz, Krizsán Xénia (Bakai József)

és

Béla)

Péter) tenisz, Mitykó Bianka Szabina (Nagy

és Deák Nagy Marcell (Benkô Ákos) atlétika,

kosárlabda, Nagy Tímea (Zöld Ferenc) és Harcsa

Ibolya) és Vágner Levente (Láng Géza) torna,

összesítéssel a dobogó második fokára felállva

Dénes Mercédesz (Tar Mihály) és Lôrincz Viktor

Zoltán (Szántó Imre) ökölvívás, Kovács Sarolta

Dudás Eszter (Kuttor Csaba) és Hankó Gábor

mindkétszer német versenyzô elôzte meg

fejezhette be a tornát. A bronzérmet Szocs

(Sike András) birkózás, Kiss Hella (Bene László)

(Szloboda József) és Demeter Gergely (Demeter

(Lehmann Tibor) triatlon, Kapás Boglárka (Nagy

játékosunkat, és most a schwechati megméret-

honfitársa Ciobanu szerezte meg hármas

és Bíró Márk (Molnár Dezsô) evezés, Vay Ádám

József) öttusa, Tálas Zsuzsanna (Szabados

Péter) és Biczó Bence (Sántics Béla) úszás,

tetésen sem volt ez másképp. Csak az a Petrissa

körbeverés végén, hat gyôzelme mellett három

(Fekti István) jégkorong, Joó Abigél (Pánczél

István) és Baróti Árpád (Kelemen István)

Márton Anna (Gárdos Gábor) és Iliasz Nikolasz

Solja bizonyult jobbnak Madarász Dóránál

vereséget szenvedett el – ahogy Szocs és

Gábor) és Tóth Krisztián (Preiszler Gábor) judo,

röplabda, Babicz Sára (Leviczki Zoltán) és

(Szabó Bence) vívás, Keszthelyi Rita (Mihók

idén, aki három évvel ezelôtt is megelôzte ôt,

Krieghoff – az egyiket éppen Madarász

Farkasdi Ramóna (Fazekas Tibor) és Dombvári

Biatovszki

Attila) és Vámos Márton (Horváth János)

akkor még a serdülôk mezônyében. Sajnos a

Dórától.

Bence (Kiss István) kajak-kenu, Klivinyi Kinga

sportlövészet, Berki Lilla (Pócza Károly) és Soóky

A

legerôsebbnek számító ellenfelei közül sem az

Fotó: Dr. Stephan Roscher - Kalocsai Richárd

Szudi Ádám az elôkelô negyedik helyen zárt a serdülôk mezônyében

Morgen

Ferdinánd

Máté

tényezôk is közrejátszhattak, hiszen elsô

versenyzôkkel szemben tudta tovább javítani,

serdülôk Európa TOP Tízek Bajnokság

alkalommal vett részt ezen a kiemelt európai

és így neve mellé a torna jegyzôkönyvébe öt

A

nyitányát, és végül a versenyt kiemelési

megmérettetésen. A második nap végére újabb

gyôzelem került, mellyel a verseny negyedik

Lakatos az ifjúsági olimpián 4. lett egyesben, az ifi Eb-n csapatban 2.,

pozíciójával megegyezô helyen fejezte be.

három

helyét szerezte meg.

párosban 3. Tóth, Szingapúrból bronzérmet hozott, csakúgy, mint a

Ádám számára nem a legjobban kezdôdött az

gyôzelem, 1 vereség) már ötven százalékosra

esemény, az elsô napon egy gyôzelem mellett

tornázta fel mérlegét. Összteljesítményét az

színpadra szólítva, az ifi olimpián ezüsttel zárt. Vámos, játékával már 18

két vereséget szedett össze, melyben a pszichés

utolsó napon a legelôkelôbb helyen kiemelt

évesen bekerült a felnôtt vízilabda-keretbe. Korábban az ökölvívó Harcsa

Kerékpár: Kenyeres Hollandiában osztrák párral állt rajthoz

Zoltán is a zuglói klub növendéke volt, ô az ifjúsági olimpián és az

N

mérkôzést

követôen

viszont

(2

(Andrássy

Árpád)

vízilabda.

A KSI Héraklész-díjazottjai

ZUDI ÁDÁM a negyedik pozícióból várta a

S

(Schmidt

GÁLÁN, A KSI-BEN SPORTOLÓK közül Joó Abigél mellett az

Moatsz.hu

asztaliteniszezô Lakatos Tamás, a judós Tóth Krisztián, az öttusázó
Földházi Zsófia és a vízilabdázó Vámos Márton kapott elismerést.

junior vb-rôl és az ifi Eb-rôl. Földházi a szingapúri érmesek közt lett

Fotó: Takács Tamás

ifi vb-n egyaránt bronzérmes lett.

AGY MEGTISZTELTETÉS ÉRTE a KSI

páros viadalokon; Dominik Imrek versenyzôjük

Schwinn-Csepel SE ifjúsági kerekesét,

párjául Ábelt választották. Az összehangolás

Kenyeres Ábelt. Az Osztrák Kerékpáros

végett a két fiú részt vett az idei év

Szövetség lehetôséget kapott, hogy egy

világbajnokságának helyet adó hollandiai

párossal részt vehessen a „100. Berliner 6 Tage

Apeldoorn városában rendezett nemzetközi

Rennen 2011” elnevezésû professzionális

pályaversenyen, ahol 9 nemzet bringásai közt

versenysorozat kiegészítô versenyszámaiban. -

álltak helyt – mondta Somogyi Mikós, a KSI

Az osztrákok sem bôvelkednek olyan ifi

szakágvezetôje.

V.F.

V.F.

versenyzôkkel, akik megállják helyüket a
technikailag legnehezebb feladatot jelentô
Fotó: Bikemag.hu

6. oldal
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Úszás: Érmes szereplések Antwerpenben

Kézilabda: A juniorok kijutottak a vébére!

EMEK EREDMÉNYEKKEL tértek haza a

(2:01.34), ezüstöt 100-on (56.89). Verrasztó

magyar úszók a belgiumi Flanders Kupáról.

Dávid két második helyezést szerzett –

Antwerpenben Cseh László négy számban

mindkettôt Cseh mögött – 200 (2:03.80) és 400

A

m vegyesen (4:21.84).

legyôzte a házigazdákat, továbbjutott, így

Görögországban, húsz

R

is nyert: 200 (2:00.03 p) és 400 m vegyesen

MAGYAR JUNIOR férfi kézilabda-válogatott

nek köszönhetôen részt

a korosztályos világbajnoki selejtezô

vehetünk a 2011. július

belgiumi csoportjában a záró fordulóban

17.

és

31.

között

(4:15.39), 100 (52.83 mp) és 200 m pillangón

Hölgyeknél Dara Eszter 50 m pillangón a

nemzeti csapatunk ott lehet a világbaj-

válogatott részvételével

(1:57.20), illetve harmadik lett 50 m pillangón

leggyorsabb volt (27.58), 100-on (1:00.51) és 50

nokságon. Az U21-es kézilabda-válogatott

megrendezésre kerülô

(24.39). Gyurta Dániel fô számában, 200 m

gyorson (26.38) másodikként, 200 pillangón

Rosta István vezetôedzô és Kanyó Antal edzô

junior

mellen (2:13.21) és 100-on is (1:01.18) az elsô

(2:14.14) harmadikként zárt. Jakabos a 200 m

irányítása mellett lépett a belgiumi Angleurben

világbajnokságon.

helyen végzett, 50-en a harmadik lett (28.87).

pillangó döntôjét nyerte meg (2:11.51), 50

Gyurta

pillangón (28.22) harmadik lett, akárcsak a 100-

Fotó: Zwemfed.be és Aejo.smugmug.com

pont (90-80), 2. Lengyelország 4 (100-92), 3.
Románia 4 (89-87), 4. Belgium 0. Gyôzelmünk-

Gergely

(15:17.77),

pedig

1500

gyorson

harmadik

lett

on (1:00.61). Mutina Ágnes 100 gyorson

(100 m háton 1:03.37-tel, 200-on 2:15.30-cal) és

gyôzött (56.37), 200-on másodikként csapott a

egy bronzzal (50 m hát, 30.32) lett gazdagabb.

olimpiai bajnok Bernek Péter 200 m háton

célba (2:00.12). Verrasztó Evelyn két ezüsttel

Nso.hu – NUPinfo

Atlétika: Sok induló és magyar sikerek az ORV-n
vívtak a férfi távolugrók. A hosszabb futásoknál

szövetség elnökségének tagja. Elhangzott az a

hozó pozsonyi, Olympijské Nádeje, azaz

még látni lehetett az idény elejét, de Kenesei

vélemény is, hogy ilyen jellegû csarnokot

Zsanett

Magyarországon is lehetne találni és átalakítani

800 méteren már

2:13,27-es idôvel

nyitó eseménye volt az év nagy feladataira

gyôzött. Összességében megállapítható, hogy

készülô fiatal atlétáknak.

kellenek az ilyen megméretések, hasznos volt

A verseny fôszervezôje, Imrich Ozorák

ez a verseny – értékelte a látottakat Molnár

elmondta, hozzá vannak szokva a nagy

Ferenc utánpótlás szövetségi kapitány.

létszámokhoz,

mert

folyamatosan,

péntekenként

- A versenyszámok jelentôs részében az
ifjúságiakból és juniorokból álló magyar csapat

egész

télen,

Schmelcz Fanni jó ellenféllel 7,67 mp-t futott. A

örülünk a lehetôségnek. Az, hogy nemzetközi

általános

fiúknál Cser Bence gátasként nyerte meg ezt a

eseményen vehetnek részt, a gyerekeknek is

hasonló létszámban, és a hétköznap miatt,

távot (7,12). A gátasok nagyon jól mozogtak.

egy plusz élmény. Mindenképpen dicséret és

ezeket délután mintegy 4 óra alatt le kell

Juhász Lilla 8,59-es ideje igen bíztató a nyári

köszönet a pozsonyi rendezôknek. Sajnálom,

bonyolítani. A szlovák szakember hozzátette,

100 gátra, szintes eredményt ígér. Kellemes

hogy

örül, hogy sok fiatal elindult, és hogy ennyi

meglepetést okozott a távolugró Krucsai

fiataloknak ilyen kedvezô feltételekkel versenyt

Zsanett 60 gáton (8,71), aki utána fôszámában

rendezni – itt pl. nincs nevezési díj – mondta

is jól teljesített (578 cm). Izgalmas versenyt

Tóthné Stupián Anikó a VEDAC edzôje, a hazai

tudunk

a

iskolai

versenyeket

közép-

és

rendeznek

magyar atléta eljött a versenyre.
Mérei László és Lengyák György

Fotó: Lengyák György, MASZ

A

Birkózás: Lôrincz Tamás aranyat hozott a török viadalról

Z ISZTAMBULI Vehbi Emre-emlékversenyen
15 ország 230 versenyzôje lépett szônyegre,
a teljes török élmezôny mellett az

Tahmaszebitôl

kapott

voltak momentumai, sôt, a leányválogatott esélyei az utolsó mérkôzésen szálltak csak el.

szinte

- Már több éve jövünk erre a versenyre,

nem

Röplabda: Véget értek a röplabda ifjúsági Eb-selejtezôk

téli atlétikai versenyekre.

meghatározó szerepet játszott. A vágtázóknál

Magyarországon

S

ki,

A

A leányok Szlovéniában léptek pályára…

NÉMETH LAJOS vezette leányválogatott a

elleni mérkôzés volt, és azt a drámát, amit a két

továbbjutásra, az elveszített elsô játszma után

szlovéniai Kanal városába utazott, hogy

csapat a pályára „varázsolt”, sokáig nem

már egy érezhetôen szárnyaszegett csapat

kiharcolja a továbbjutást érô elsô két

feledjük. A magyar válogatott szinte végig

próbálta

pozíció egyikét. A magyar csapat elsô mérkô-

hátrányban játszott, csak futott az eredmény

sikertelenül, és hiába voltak remek pillanataink,

zését az a dán válogatott ellen kezdte, melyet a

után, ám hatalmas küzdeni tudásról tett

végül 0:3 arányú vereséget szenvedtünk.

szakemberek egyértelmûen a leggyengébbnek

tanúbizonyságot, amikor a mindent eldöntô

tartottak. Ennek megfelelôen a lányok remek

ötödik játszmában négy mérkôzéslabdát hárítva

harmadik helyet szerezte meg, és jóllehet, ez a

kezdést produkálva 3:0 arányban le is gyôzték

csak a legeslegvégén vette át a vezetést – ezzel

továbbjutáshoz nem elég, azért összegzésként

ôket, a rajt tehát mondhatni tökéletesre

együtt megszerezte a gyôzelmet is. A torna

elmondható, hogy a csapat hittel és akarattal

sikeredett. A második ellenfél Ukrajna volt és

utolsó, egyben legfontosabb mérkôzésén az a

mindent megtett a továbbjutás érdekében és

tudtuk, ezen a mérkôzésen sok minden eldôlhet.

hazai közönség elôtt játszó szlovén csapat várt a

küzdeni tudásból jelesre vizsgázott.

Sajnos a sötét lónak számító ukránok nagyon

magyar válogatottra, melyet 3:0 arányban

Az „E” csoport végeredménye (zárójelben a

komoly játékerôt képviseltek és lányainknak

kellett volna legyôznünk a továbbjutáshoz. A

szett-arány): 1. Szlovénia 11 pont (12:2), 2.

nem sikerült megállítani ellenfelünket. A

feszült hangulatú mérkôzésen azonban csak az

Ukrajna 10 p. (11:4), 3. Magyarország 5 p. (7:8),

következô megmérettetés a Fehéroroszország

elsô

a

4. Fehéroroszország 4 p. (5:9), 5. Dánia 0 p. (0:12)

szoros

FIÚ MAGYAR VÁLOGATOTT kissé távolabb,

Litvánia volt és végre beindult a Buzek gépezet.

gyôzelem a továbbjutáshoz. A mieink szinte

Ukrajnába utazott. A kiutazás elôtt Buzek

Remek játékkal, kiélezett helyzetekben is

lemásolták az elsô, Izrael elleni mérkôzést, az

László szövetségi kapitány hangsúlyozta,

példamutató koncentrációval sikerült felôrölni

elveszített elsô játszma után még kiegyenlí-

menetben

azeriek, a fehéroroszok, a grúzok és az irániak

vesztett az ukrán Racsiba

is a legjobb csapatukat küldték küzdelembe. A

ellen, így ötödik lett.

A

játszma

közepéig

élt

a

remény

megfordítani

Csoportjában

a

a

magyar

mérkôzést

válogatott

–

a

A fiúk Ukrajnában…

majd a bronzmérkôzésen
három

Fotó: Kezi.hu

EM A LEÁNY, sem a fiú ifjúsági röplabda-válogatottnak nem sikerült kiharcolnia a bejutást az Európa-bajnokság döntôjébe, pedig mindkét csapatnak

MAGYAROK SZÁMÁRA 17 elsô helyezést

Olimpiai Reménységek Versenye kiváló

NUPinfo

pályára. A végeredmény: 1. Magyarország 4

(3:54.96). Aranyérmet érdemelt az ifjúsági

A

400-on

gyôzött

kézilabda

kötöttfogásúak, felkészülést szolgáló törökor-

Bácsi Péter (74 kg) a

szági viadalán a héraklészesekkel felálló

tavalyi Eb-gyôztes fehérorosz

hogy a szerb csapaton kívül a többi ellenfélrôl

a litvánok ellenállását, akik a negyedik

tettek, ám ettôl kezdve nem a mi akaratunk

magyarok egy arany- és két bronzéremmel

Kikinovtól három menetben

olyannyira keveset sikerült megtudni, hogy az

játszmára lélekben feladták a mérkôzést, mi

érvényesült és az újabb vereséggel befejezôd-

zártak.

kapott ki. A vigaszágon a

erôviszonyokat is csak helyben lehet majd

pedig megszereztük elsô gyôzelmünket, ami

tek Európa-bajnoki küzdelmeink.

A 66 kilósok között Lôrincz Tamás albán,

bronzmérkôzésig jutott, ahol

megállapítani.

óriási lökést adott a gárdának. Mindenki tudta

A fiúknál a megbetegedések jócskán vissza-

iráni, grúz, azeri és török ellenfelet vert meg,

– elvesztett elsô menet után –

Nos, erre elsô mérkôzésén lehetôsége is

azonban, hogy a szerbek ellen hatalmas bravúr

vetették a csapatot, ám a litvánok elleni

mindenkit értékes akciókkal gyôzött le,

magabiztosan

meg

adódott a magyar csapatnak, hiszen Izrael

lenne a diadal és sajnos bevált a szövetségi

gyôzelem és a többi mérkôzés egyes momentu-

miközben ellene a vetélytársak még pontot sem

horvát ellenfelét, bronzér-

legényei vártak ránk, és sajnos nemcsak vártak,

kapitány jóslata, a csoport legerôsebb alakulata

mai azt mutatják, nem vagyunk jelentôsen

tudtak szerezni. A döntôben a hazai szônyegen

met szerezve ezzel. Németh

hanem vertek is, méghozzá bennünket. Az

ellen nem sok babér termett a fiúknak. Meg-

lemaradva az élmezônytôl.

birkózó, kétszeres junior-világbajnok Refik

Iván (96 kg) a verseny késôbbi gyôztesével, a

bronzmérkôzésen iráni riválisánál bizonyult

elveszített elsô játszma után még sikerült

megszorították ugyan Szerbia válogatottját, de

A „A” csoport végeredménye: 1. Szerbia 12

Ayvazoglu volt az ellenfele. A 84 kg-os Fodor

kétszeres junior-világbajnok török Tacyldizzel

jobbnak, begyûjtve így a magyarok újabb

kiegyenlítenünk, ám utána elfogyott a betegsé-

a végsô gyôzelemre valós esélyük nem volt.

pont (12:2), 2. Ukrajna 9 p. (10:5), 3. Izrael 6 p.

Zoltán a késôbbi azeri gyôztestôl, a 2009-ben

szemben maradt alul. A vigaszágon két törököt

medálját.

gekkel terhelt magyar válogatott muníciója.

Jöhetett az utolsó fellépés, stílszerûen a

(8:8) 4. Magyarország 3 p. (5:10), 5. Litvánia 0 p.

még

és egy grúzt múlt felül, majd a

Következô ellenfelünk a sötét lónak számító

hazaiak ellen, akiknek szintén nagyon kellett a

(2:12)

iráni

színekben

birkózó

Haszan

verte
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Topor Csaba,sajtófônök, MRSZ
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