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Abu Dhabi és a jubileumi évforduló Abu Dhabi és a jubileumi évforduló
jegyében telik az idei esztendő jegyében telik az idei esztendő

A 2018-as év terveiről szövetsé-

günk elnökét, Lengyel Lajost kér-

deztük.

 

Szőke Viktória (SZV): 2017-ben Ausztri-

ában a Téli Olimpián ismét megmutat-

tuk a világnak, hogy egy kicsi ország, 

kicsi delegációja milyen nagyszerű 

eredményekre képes. Idén pedig már 

a 2019-es Nyári Világjátékok közpon-

ti felkészülése zajlik. Mit vár elnök úr 

2018-tól?

Lengyel Lajos (LL): 2018 kiemelkedő év 

lesz a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

életében, hiszen ebben az esztendőben 

dől el, hogy mely sportolók és felkészítők 

képviselik színeinket jövő év márciusában, 

a Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon, 

Abu Dhabiban. Lelkes és felkészült dele-

gáció indult legutóbb Los Angelesben is, 

most is hasonlóan sikeres és eredményes 

felkészülésben bízom. Ez pedig jó alap le-

het a világversenyen való szerepléshez.

SZV: A közel-keleti térség első alka-

lommal ad teret Speciális Olimpiának. 

Mit várhatunk ettől?

LL: Abu Dhabi kitárja a karját, meghívja a 

világot, hogy jöjjön össze, ünnepelje a spor-

tot és az elfogadást. A hírek szerint minden 

idők legfantasztikusabb versenyére készül-

nek a szervezők, mi is nagyon várjuk már, 

hogy részt vehessünk a 4 évente sorra ke-

rülő globális multi sporteseményen, amely 

minden bizonnyal különleges lesz. Nekünk 

is sok előkészületet kell tenni, hiszen ilyen 

kultúrájú, és időjárású országban még soha 

nem volt Speciális Olimpia. Élénken élnek 

még bennünk a legutóbbi, 2015-ös Los An-

geles-i Nyári Világjátékok emlékei, a 82 db 

magyar érem. Hasonló sikereket kívánok 

minden magyar sportolónak, edzőnek.

SZV: Sportolóink 14 sportágban képvi-

selik majd hazánkat Abu Dhabiban a 

delegáció pedig összesen 91 fős lesz. 

Mikor tudjuk meg az utazó küldöttség 

személyi összetételét?

LL: A biztosan indulók névsora legkésőbb 

szeptemberig kiderül. A kvótákról minden 

szakágvezetőt értesítettünk tavaly. Ennek 

mentén a felkészülés már 2017-ben meg-

kezdődött, a válogatóversenyek pedig 

idén zajlanak.

SZV: 2018 azért is különleges év, mert 

Eunice Kennedy Shriver 50 esztendeje 

alapította meg a Nemzetközi Speciális 

Olimpia Szövetséget. A jubileum jegyé-

ben telik az egész év, sok ünnepléssel, 

programsorozattal az egész világon, 

így nálunk is.

LL: Így van. Terveink között szerepel, hogy 

a július 20-i, Kazincbarcikán esedékes 

Eunice Kennedy Shriver Emléknapot a ju-

bileumnak szenteljük, továbbá tartalmas 

programokkal, kiadványokkal, rendez-

vényekkel tisztelgünk a különleges 50 év 

előtt. Részleteket hamarosan elárulunk 

majd.

SZV: Az MSOSZ továbbra is elkötele-

zetten folytatja sport jellegű, integ-

rációt erősítő és életváltoztató prog-

ramjait. Milyen terveket szövögettek 

ezekben?

LL: Nagy sikerrel működnek ezek a projek-

tek. További ötletekkel folytatni kívánjuk a 

több évvel ezelőtt sikerrel elindított „Szállj 

be Te is” programot, amely az általános is-

kolások, középiskolások, és egyetemisták 

körében népszerű érzékenyítő projekt. 

Szeretnénk fejleszteni a Családi Fórum 

Hálózat működését, a Kölyök Sportoló 

Program tevékenységét és az Atléta Szóvi-

vő Program elindítását is tervezzük. Ezzel 

is elősegítve az értelmi fogyatékossággal 

élő és tanulásban akadályozott emberek 

bemutatását, társadalmi szerepvállalá-

sát, elfogadtatását. Egyre népszerűbb az 

egyesített sport, valamint a Kállai Ildikó 

fitnesz világbajnok által vezetett Integ-

rációs és Utánpótlás Program, valamint 

az Egyesített Fitnesz Klubok működése 

is.  Folytatni szeretnénk versenyeinken az 

egészségügyi szűrőprogram kínálatát is, 

ez fogászati, szemészeti, fül-orr-gégésze-

ti, fitnesz, egészséges táplálkozás, és élet-

mód tanácsadást jelent sportolóinknak a 

versenyek mellett.

SZV: A fent felsorolt programjainkról 

és a rendezvényeinken, versenyeinken 

készült fotókból pedig kiállításokat 

szervezünk, sajtóeseményeket rende-

zünk és negyedévenként megjelentet-

jük a Győztesek Világa című kiadvá-

nyunkat is.

LL: Fontosnak tartom megemlíteni azt 

is, hogy továbbra is feladatunknak te-

kintjük felvállalni a küzdelmet a negatív 

szemlélet és az igazságtalan bánásmód 

ellen. Ugyanis az értelmi fogyatékosság-

gal élőket időnként még mindig kirekeszti 

a társadalom. Hisszük, hogy a program-

jaink által szerzett tapasztalataink és a 

pozitív eredmények sok esetben segítenek 

megváltoztatni a megbélyegző szemlélet-

módot és elősegítik az elfogadást, illetve 

a megértést. Hiszen ők semmiben nem 

különböznek tőlünk, sőt hozzánk hason-

ló szükségleteik, terveik vannak. Szeret-

nénk, ha elfogadnák őket, ha ők is esélyt 

kapnának arra, hogy teljes életet éljenek. 

A lényeg, hogy megtalálják a sportban 

azt, ami nekik mindig örömet okoz, akár 

hosszú éveken keresztül. Továbbra is 

együtt dolgozunk azért, hogy a jelenlegi 

társadalmi gondolkodás miatt kirekesz-

tetté, kiszolgáltatottá vált embertársaink 

minél többször kerüljenek előtérbe. Integ-

rációs programjaink során, a tudatosítás 

és az elfogadás egyes lépcsőfokain ke-

resztül egyre közelebb kerüljenek ép tár-

saikhoz. Végezetül, köszönetemet fejezem 

ki az EMMI Sport Szakállamtitkárságnak, 

elsősorban Dr. Szabó Tünde államtitkár 

asszonynak folyamatos támogatásáért, 

munkatársaimnak, a szakágvezetőknek, 

az edzőknek, a felkészítőknek, az önkén-

tes segítőknek kitartó munkájukért, tá-

mogatóinknak pedig köszönöm a lelkes 

együttműködést, amellyel 2017-ben is 

megvalósíthattuk tervezett versenyein-

ket, projektjeinket. 2018-ban is hasonlóan 

sikeres munkát kívánok mindenkinek, így 

az Elnökségnek, Felügyelőbizottságnak és 

Fegyelmi Bizottságnak is! A sportolóknak 

pedig további lelkesedést, sikeres felké-

szülést és pozitív élményeket ajánlok!

 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató
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A magyar küldöttség 90 fős lesz, 62 sportolóval a középpont-

ban, akik 14 sportágban versenyeznek majd.

Főbb időpontok:

2019. március 8–11.: vendéglátó város program 

március 11–13.: divízionálások, edzések

március 14.: ünnepélyes megnyitó 

március 15–21.: versenyek és eredményhirdetések

március 21: záró ünnepség

Versenyhelyszínek:

ADNEC: asztalitenisz, görkorcsolya, judo, kosárlabda,

tollaslabda + egészségügyi szűrőprogramok 

ZAYED/Sportpark: bowling, labdarúgás, tenisz

MUBADALA Aréna: torna

FEGYVERES ERŐK TISZTI KLUB: bocsa

YAS: atlétika, erőemelés 

NYUAD: kerékpár

Az úszásról később lesz információ,

ugyanis most építik az uszodát!

                                                                              

Érdekességek:

A számok tükrében: 7000 sportoló, 170 ország, 24 sportág, 

14 nap, 20 ezer önkéntes, 500 ezer néző.

Az Egyesült Arab Emirátusok (UAE) 7 emirátust foglal ma-

gában: Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Dubai, Ras Al 

Khaimah és Umm al-Quwain. Az UAE fiatal ország, 1947-ben 

jött létre a szövetség. A főváros Abu Dhabi. Vallásuk az isz-

lám. klíma: trópusi, középszáraz, meleg telekkel és kevés csa-

padékkal. A márciusi átlagos hőmérséklet: legalacsonyabb 

13, legmagasabb 30 fok. Az UAE lakosainak 88%-a külföldi! 

Abu Dhabit 2.9 millió ember lakja, ebből 81% külföldi. A lako-

sok 64%-a férfi, 34%-a nő. A lakosok 22%-a 0-19 éves, 58%-a 

20-39 év közötti, 19%-a 40-59 éves.

A Ministry of Happiness, vagyis a Boldogságért Felelős Mi-

nisztérium gondoskodik majd az önkéntesek szervezéséről, 

és a Családi Programról.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

A Közel-Kelet modern ékessége A Közel-Kelet modern ékessége
várja a sportolókat várja a sportolókat

Speciális Olimpia 15. Nyári Világjátékok
2019. március 14–21. – Abu Dhabi
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Három évtizeddel ezelőtt Putno-

kon, a Mohos-tó partján bonyolí-

tottuk le az első ilyen asztalitenisz 

viadalt, és ezért lett a neve Mohos 

Kupa. A hosszú évek során több 

helyszíne is volt a megmérette-

tésnek, például Tamási, Budapest, 

vagy éppen Szolnok, idén azonban a 

Borsod megyei város adott otthont 

újra az eseménynek. Kazincbarcika 

két évtizeddel ezelőtt is kitárta ka-

puit a speciális olimpikonok előtt.

A jubileumi, nagy hagyományokkal ren-

delkező versenyre 9 klub, 58 sportolója 

és 12 partnerjátékosa nevezett. egyé-

niben, párosban és vegyes párosban 

egyaránt izgalmas meccsek voltak az 

asztaloknál.

Tiszteletét tette kazincbarcikán Lengyel 

Lajos MSOSz elnök, Dr. jády györgy 

MSOSz országos sportigazgató, Varga 

Ferenc korábbi MSOSz társelnök, Varga 

Beáta szolgáltatási menedzser (Borsod 

Art Kft.), Róth Zoltán sportmenedzser 

(Borsod Art Kft.), Vajda Viktor műszaki 

csoportvezető (Borsod Art Kft.), Beik 

Tibor igazgató (Észak-Borsodi Integrált 

Szociális Intézmény) és Beik Sike Ildikó 

vezető (Észak-Borsodi Integrált Szociális 

Intézmény Putnoki Szervezeti Egység).

Kazincbarcika Város önkormányza-

tának képviseletében pedig kovács 

László felelős tanácsadó köszöntötte 

a résztvevőket, aki a július 20-ai Ken-

nedy Shriver emléknap programjaira is 

meghívta a megjelenteket.   

 

Az országos verseny a 2019-es Speciális 

Olimpia Nyári Világjátékok válogatója 

volt. Dobi Zoltán szakágvezető elége-

dett volt a sportolók teljesítményével, 

a 3 fős utazó csapatot azonban csak jú-

nius 7-én jelöli ki. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Honnan tudhatjuk, hogy elkezdőd-

tek az atlétika versenyek? – Meg-

vesszük az első napégésre való 

Pantenolt a gyógyszertárban 

Az idei évben április 28-án, Győrben 

kezdtük meg a szezont egy regionális 

versennyel. 55 fő versenyző egy igazán 

illusztris helyszínen, a győri Olimpiai 

Sportparkban, ahol 2017-ben a xIV. 

eyOF-ot is rendezték. kevés árnyékban, 

ellenben verőfényes napsütésben ver-

senyeztek a sportolók az ügyességi és 

a futó számokban. Lelkes önkénteseink 

hamar összebarátkoztak a sportolók-

kal, olyannyira, hogy a nap vége felé 

már közös szelfiket készítettek velük.

A verseny remek alkalom volt arra, hogy 

sportolóink felmérjék, hogyan is indul-

nak neki a 2018-as évnek, és hogy mi-

ben is kell erősödniük nagyon gyorsan, 

hiszen májusban már válogató verseny 

következik, ahol a 2019-es Világjátékok-

ra válogatja ki a szakágvezetés a csapat-

tagokat.

A regionális verseny után május 12-én 

és 13-án a szokásos éves nagy atléti-

ka verseny következett Budapesten, 

ami egyben a már említett válogató 

verseny is volt. Több mint 220 ver-

senyző, 15 egyesület, szerte az ország-

ból képviseltette magát. A szombat a 

divízionálás napja volt, párhuzamosan 

mentek a futó és a súlylökő, gerely-

hajító számok, aztán következtek a 

kislabdahajítás és a távolugrás verseny-

zői is. A szünetben pedig bemutatkoz-

tak a Speciális Olimpia kölyök sportolói 

is, 50 m futásban, kislabdahajításban, 

és helyből távolugrásban. Nagy sikert 

értek el a kis atléták, és érdemes lesz 

majd figyelemmel kísérni őket, hiszen 

ők adják az utánpótlásbázist, és a jövő-

ben belőlük kerülnek majd ki a kiemel-

kedő eredményt elérő speciális olimpi-

konjaink.

A szombati nap végére a 800, és 1500 

méteres futásokhoz kértünk egy kis 

hűsítő esőt is, amit meg is kaptunk, így 

nem a legnagyobb hőségben kellett 

futniuk versenyzőinknek. Az esti pi-

henés után a vasárnapi napon a döntő 

versenyeket rendeztük meg, és öröm 

volt látni, hogy mindenki a lehető leg-

jobb teljesítményét nyújtva, teljes erő-

bedobással küzdött a minél fényesebb 

éremért. A futószámok ismét hoztak 

kiélezett küzdelmeket, ahol néha csak 

néhány tizedmásodperc tudott dönte-

ni a befutón. Az ügyességi számoknál 

ugyan ez csak centimétereken múlt, és 

néha ez döntötte el, hogy dobogóra áll-

hatott-e valaki, vagy sem.

A kétnapos, rendkívül jó hangulatú ver-

senyt vasárnap kora délután zártuk, és 

öröm volt látni, hogy minden versenyző 

boldogan, élményekkel tele tért haza. 

A szakágvezetés pedig rövid időn belül 

kijelöli a sportág képviselőit a Világjá-

tékokra, így a következő számban már 

arról is be tudunk számolni, hogy név 

szerint kik, mely egyesületből képvise-

lik hazánkat a Világjátékokon.

A kétnapos versenyen Werner Erika 

vezetésével gyógytornász hallgatók 

végeztek egészségügyi szűrővizsgála-

tokat a Fun Fitness Program keretében.

Szöveg: Werni Gábor

szakágvezető-helyettes

Visszatérés a gyökerekhez Elindult az atlétika szezon
Asztalitenisz válogatóverseny kazincbarcikán Regionális és válogatóverseny
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48 speciális olimpikon és 9 part-

nerjátékos vett részt a budapesti 

Strike Bowling Centerben rende-

zett országos, egyéni válogatóver-

senyen, amelyre 8 egyesületből 

jelentkeztek az ügyesebbnél ügye-

sebb sportolók.

Az egyéni viadal egyben válogató is 

volt a jövő évi Nyári Világjátékokra. 

A pályákon 15 lány és 33 fiú küzdött a 

minél több fa ledöntésével. kedves is-

merősökkel is találkozhattunk, hiszen 

elindult a megmérettetésen többek 

között a legutóbbi nyári olimpia bronz-

érmese, Lelesz józsef, valamint a Vi-

lágjátékok-aranyérmes Hammer Ádám 

is. Az egyéni indulók közül hamarosan 

kiderül, hogy kik készülhetnek élesben 

is Abu Dhabira. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Válogatóversenyt rendeztek az 

erőemelők számára is a jövő évi, 

Abu Dhabi Nyári Világjátékok je-

gyében, Diósjenőn. Az eseményen 

17 versenyző indult, a csapatok 

Soltról, Békéscsabáról, Putnokról, 

Homokról és Diósjenőről érkeztek. 

Kaliczka Bernadett versenyszervező el-

mondta: „A csapattagok vidáman üdvö-

zölték egymást, viccelődtek, majd arcuk 

komolyra fordult, amikor megkezdődött a 

kemény »munka«. A megnyitón Szabó Béla 

MSOSZ társelnök, Dr. Jády György MSOSZ 

országos sportigazgató és Wisinger János 

MSOSZ örökös tiszteletbeli elnök köszön-

tötte a versenyzőket, majd Váradi Róbert 

erőemelő szakértő, Európa-bajnok közölte 

a technikai információkat a sportolókkal. 

Intézetünk énekkórusa Szolga-Tőkés Judit 

vezetésével, rövid műsorral kedveskedett. 

Mérlegelést és az alapos bemelegítést 

követően különböző súlycsoportokban 

mérték össze erejüket a versenyzők. Egy-

re-másra végezték el a feladatokat, a 

guggolást, a fekvenyomást és a felhúzást. 

Újabb és újabb falakat döntöttek le, új cé-

lokat tűztek ki maguk elé, kitartásuk pél-

daértékű volt. Látszik rajtuk az elhivatott-

ság, a tehetség és a szorgalmas munka.”

Kimagasló teljesítményt nyújtott

Török Zoltán

(125 kg-os súlycsoportban)

guggolás: 180 kg 

Felhúzás: 220 kg

Baranyi Elemér

(100 kg-os súlycsoportban)

Fekvenyomás: 150 kg

Szöveg: Kaliczka Bernadett

Az olimpiáért gurítottak Az erő velük volt
Bowling válogatóverseny Budapesten Erőemelés válogatóverseny Diósjenőn
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Az Abu Dhabi Világjátékokra való 

felkészülés jegyében válogatott 

görkorcsolyázóink bekapcsolódtak 

a MOGSZ - Magyar Országos Gör-

korcsolyázó Sportági Szakszövet-

ség és a szegedi Tornádó Team által 

szervezett Grand Prix futamokba.

Szegedről érmekkel és oklevelekkel 

tértek haza versenyzőink. Azóta Jász-

berényben a válogatón is rajthoz álltak 

a görkorisok, amely már a 2019-es nagy 

világesemény jegyében telt. Közel 70 

korcsolyázó részvételével zajlott a fel-

mérő verseny a kedvelt helyszínen.

A speciális csapatok – Dunaújváros, 

„Mozdulj” DSE, Bp. Ix. FSZ SE – Ferenc-

városi Szabadidő SE, Bp. xVIII. SOFI – 

Életjel Alapítványa, Csobánka – Irmák 

Sprint Se, Dunakeszi – életfa kSe mel-

lett, ép egyesületként a Jászberényi SE 

csapata vett részt.

Miklósné Malek erzsébet szakág ve ze-

tő szerint minden versenyzőnk önma-

gához képest a legjobb teljesítményt 

nyújtotta. Hihetetlen szorgalommal 

készülnek. A szakember májusban ja-

vaslatot tett az utazó keret tagjaira és 

júniusban az elnökség dönt a résztve-

vőkről. 4 görkorcsolyás kvótát kaptunk 

Abu Dhabira; 2 női és 2 férfi verseny-

zőnk szerepelhet majd az olimpián. 

Speciális eseményünk évente kettő 

van, ezért szeretnénk minél több lehe-

tőséget biztosítani integrált megmé-

rettetéseken is a sportolóknak a gya-

korlásra, rutinszerzésre.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Május 4-én és 5-én rendeztük meg 

országos válogató versenyünket 

szövetségünk, valamint a Napsugár 

Sportegyesület, és a Pest Megyei 

Kőris Egyesített Szociális Intéz-

mény közös szervezésében.

A verseny helyszíne a nagykőrösi Gátőr-

házi Lovastanya volt, mely biztosította 

a kellemes hangulatot és a versenyzők-

nek a versenyszámok közötti pihenés 

lehetőségét.

Az eseményt Benke Zoltán, a Pest 

Megyei Kőris Egyesített Szociális In-

tézmény igazgatója nyitotta meg. A 

versenyre ellátogatott Dr. jády györgy 

országos sportigazgató is, aki köszön-

tötte a versenyzőket és egy rövid tájé-

koztatást is adott a 2019-es Világjáté-

kokról, amelyre magyar színekben 62 

sportoló indul el. ezek után Szabó Atti-

la kerékpárszakágvezető köszöntötte a 

versenyzőket és tartott egy rövid tech-

nikai tájékoztatót.

A két nap összesen 6 sportegyesület, 

33 sportolója vett részt. Az országos 

válogatóra Kislétáról, Szentesről, Tisza-

kécskéről, Hódmezővásárhelyről, Szi-

get várról érkeztek a kerékpárosok. A 

sportolók között 6 nő és 27 férfi indult. 

Az első napon az 500 méteres, az 1000 

méteres távok divízióját és az 5 km-es, 

valamint a 10 km-es távok lekerekezését 

bonyolítottuk le, szombaton már csak 

az 500 méter és az 1000 méter döntői 

maradtak. Az ünnepélyes eredményhir-

detés után mindenki éremmel tért haza.  

Az önkéntesek Pest Megyei Kőris Egye-

sített Szociális Intézmény dolgozói közül 

érkeztek, akik folyamatosan segítették 

a csapatokat. A két nap hangulata na-

gyon jó volt, szép időben telt, kellemes 

helyszínen!

Szöveg: Vida Katalin 

kerékpáredző

Száguldás Abu Dhabiért Nagykőrösön kerékpároztak
görkorcsolya versenyek Válogatóverseny
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Nagy várakozás előzte meg a xxI. Hársfa 

kupa, V. Angyal józsefné emlékkupát. 

öt divízióban 17 csapat, 160 kosarasa 

várta nagy izgalommal a rendezvényt. 

Az elmúlt három évben rengeteget dol-

goztunk, hogy kineveljük az új generá-

ciót, a 2019-es Abu-Dhabi Nyári Világ-

játékokon, a magyar válogatott keretét 

alkotó fiatalokat.

A várakozás meghozta gyümölcsét, 

ugyanis a torna igazolta bizakodásun-

kat. Voltak kiváló teljesítmények, ame-

lyek bizakodásra adhatnak okot. Persze 

volt néhány gyengébb teljesítmény is, 

de a közeljövőben az lesz a feladatunk, 

hogy ezeket a hiányosságokat kiküsz-

öböljük.

Természetesen nagy várakozás, és 

valamilyen szinten terhet jelent meg-

felelni az edzőknek, a játékosoknak, 

hiszen szeretnénk átélni ugyanazt a 

sikert 2019-ben Abu-Dhabiban, mint 

amit tapasztalhattunk 2015-ben, Los 

Angelesben. 

Eredmények:

Egyesített divízió

1. Győr Staféta DSE

2. Hódmezővásárhely Szivárvány SE

3. Nyírbátor éltes DSe

4. Hársfa Egyesület

 

I. divízió

1. Kőszeg Wink PSC

2. Bp. Hársfa Egyesület I.

3. Ivánc Mocorgó SE I.

.

II. divízió

1. Nyírbátor éltes DSe 

2. Homok I.

3. SOFI

III. divízió

1. Eger Integra Agria

2. Győr Staféta DSE

3. Hársfa Egyesület II.

4. Ivánc Mocorgó SE II.

IV. divízió

1. Homok II.

2. Bp. Hársfa Egyesület III. (Down csapat)

3. Hársfa Egyesület IV.

Szöveg: Galambos Zsolt 

 szakágvezető

A tornászok a Budapest Honvéd 

csarnokában versenyeztek a jövő 

évi Nyári Világjátékok jegyében. 

Öt klub; az Irmák SE – Csobánka, 

a SOFI – Életjel Alapítvány-Buda-

pest, a Darvastó – DASZ SE, az Eger 

Integra Agria, valamint a „Mozdulj 

Diák” DSE – Dunaújváros képvisel-

tette magát összesen 36 indulóval, 

akik között nagy örömünkre  nyol-

can első megmérettetésükön sze-

repeltek.

Színvonalas, izgalmas, jó hangula-

tú versengés jellemezte a kétnapos 

eseményt, amely után Hajdú László 

szakágvezető jelöli ki a két utazó (1 lány, 

1 fiú) tornász személyét. A két verseny-

ző 2019 márciusában, Abu Dhabiban 

képviselheti majd a magyar színeket. 

A tét tehát nem volt más, mint a nagy 

világeseményen való szereplés kivívása. 

A pontos végeredményekre azonban jú-

nius első hetéig várni kell. 

A válogatóverseny első napját megtisz-

telte jelenlétével Dr. jády györgy, az 

MSOSz országos sportigazgatója. A zá-

rónapon, az eredményhirdetésnél pe-

dig Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bi-

zottság főtitkára, valamint Hammerné 

Gusztics Magdolna, az MSOSZ Családi 

Programjának koordinátora műkö-

dött közre. Köszönjük az információ-

kat Salamonné Szabó Éva  edzőnek, 

szakágvezető-helyettesnek!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Abu Dhabi jegyében pattogott a labda Lóval, gyűrűvel és gerendával
kosárlabda válogatóverseny az olimpiáért – torna válogatóverseny
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Erős mezőny gyűlt össze Albertir-

sán a tollaslabdázók országos válo-

gatóversenyén, amelyet szövetsé-

günk és az Irmák Sprint SE közösen 

rendezett. A kiemelt eseményen 

tiszteletét tette Dr. Jády György 

sportigazgató is.

11 egyesületből, 78 sportoló neve-

zett a megmérettetésre. Sipos Béla 

szakágvezető és Cserni János örökös 

bajnok, szakágvezető-helyettes irányí-

tásával zajlottak a küzdelmek. Parázs 

csatákat vívtak egymással az izgatott 

versenyzők, a jövő évi Abu Dhabiban 

esedékes Nyári Világjátékok részvételi 

helyeinek megszerzéséért.

A szakág két kvótát (egy női és egy férfi 

versenyző) kapott a nemzetközi szerve-

zettől. A válogatóversenyen a nőknél 

Demeter Judit, a férfiaknál Lakatos Ri-

chárd szerepelt a legjobban. Tollaslab-

dázóink sikerességét jól jelzi a 4 arany-, 

3 ezüst- és 1 bronzérem, amelyeket a 

2015-ös Los Angeles-i Speciális Olimpia 

Nyári Világjátékokon produkálták spor-

tolóink. A sportolókra az elkövetkezen-

dő egy évben sok munka vár. A hosszú 

felkészülési időszak jelentős állomásait 

képezik a gyakorta megrendezett válo-

gatott edzések Cserni János vezetésé-

vel, instrukcióival.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató 

Napfényes reggel, mosolygós arcok 

fogadtak minket Monoron az uszo-

dában, ahová már szinte hazajá-

runk.  Úszócsaládunk minden tagja 

vidáman, tettre készen érkezett.

Az idén rekordot döntöttünk, hiszen 

20 csapat nevezését fogadtuk erre a 

megmérettetésre. Húsz egyesület, 116 

nevezése érkezett be hozzánk a meg-

adott határidőig. A reggeli egyeztetés 

után kiderült, ez a létszám kicsit sová-

nyabb, mert néhányan megbetegedtek, 

így sajnos csak 107 versenyző érkezett a 

megmérettetésre.  De ők, akik eljöttek, 

mind tettre készen felvértezve, minden 

erejükkel szerették volna megmutatni, 

hogy mit tudnak! 

A vidámság, küzdeni akarás és a „meg-

mutatjuk, mit tudunk” jelszó jellemezte 

ezt a napot. A versenyt Dr. jády györgy 

országos sportigazgató nyitotta meg, 

aki a sportszerű versenyzésre, és a küz-

deni akarásra biztatta a sportolókat, 

majd a bírók csapata Verebélyi Loretta 

vezetésével bemelegítette sportoló-

inkat a „Nád a házam teteje” kezdetű 

közismert dallal, és elkezdődött a meg-

mérettetés. Pörögtek az események, 

csobbantak a versenyzők egyik úszás-

nemtől a másikig. Már a divízionálás al-

kalmával hangos volt a lelátó a hajrázás-

tól, és végig csak a mosolygós arcokat 

láttuk.

A szünetekben, és az úszók ráérős ide-

jében, az aulában Pásztor Csaba kol-

légánk alkotásra hívta a sportolókat, 

hiszen most az Abu Dhabiba készülő 

csapatnak festhettek szurkoló molinót, 

amelyet a csapat majd magával visz, és 

ott is tudni fogja, hogy az úszócsalád 

szurkol nekik, itthonról.  Az ebédszünet 

után már élesedett a helyzet, minden-

ki kihozta magából a maximumot. Az 

érem átadáskor csupa-csupa elégedett 

arcot láthattunk. Fájó volt a búcsúzás, 

hiszen legközelebb így együtt, csak az 

őszi versenyen találkozunk, de az elé-

gedett arcokat elnézve azt gondoljuk, 

hogy mindenki megtette, amit elvártak 

tőle az edzők, a szülők, a nevelők, így 

nyugodtan dőlhetünk hátra, és élvez-

hetjük a lassan, de biztosan közeledő 

nyarat. 

Na jó, egy kis izgalom még hátra van, 

hisz júniusban kiderül, kik is utazhatnak 

Abu Dhabiba, előttük még egy nehéz 

felkészüléssel teli időszak van, de min-

denkinek csodás nyarat, jó pihenést  kí-

vánunk!

Szöveg: Tóth Judit

szakágvezető-helyettes

Adogatások és ütések Rekord létszám a monori uszodában
a Világjátékok jegyében a tollaslabdázóknál Úszás válogatóverseny
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Képmontázs további válogatóversenyeink
legszebb pillanataiból • judo • tenisz • bocsa • labdarúgás

Fotókiállítás nyílt több helyszínen 

is a speciális olimpikonok felejthe-

tetlen pillanataiból!

Szolnokon, Budapesten, Párkányban 

és Balassagyarmaton is megrendez-

tük szövetségünk és Kovács András 

fotográ fus közös kiállítását. A 25 kép-

ből álló válogatás a sportolók felejthe-

tetlen pillanatait mutatja be. A tárlat „A 

Teljes Élet Titka” címet kapta.

kovács András a Magyar Speciális Olim-

pia Szövetség sporteseményein készít 

sport, portré és művészi kategóriájú fo-

tókat, videókat. Célja, hogy az értelmi 

fogyatékossággal élő emberek sport-

teljesítményét, érzéseit, fejlődését be-

mutatva, az emberek negatív előítéle-

teit eloszlassa, és így a Speciális Olimpia 

sportolóit egyenrangú emberekként 

láthassák embertársaink. Úgy, ahogy őt 

magát is átformálta a velük való kapcso-

lat során.

András úgy tarja, hogy rendkívülivé a 

Speciális Olimpiát szellemisége teszi, 

amely néhány szóval így jellemezhető: 

képesség, öröm, bátorság és részvétel 

– ami mindenkit megérint, aki csak kap-

csolatba kerül ezzel a mozgalommal, és 

mindezt te magad is megtapasztalha-

tod sportolóként, önkéntesként, barát-

ként vagy akár csak nézőként is.

A kiállítások többek között a Parasport 

Jövőjéért Alapítvány, a tárlatoknak he-

lyet adó művelődési központok, a bu-

dapesti Csalogány iskola és az MSOSZ 

közös szervezésében valósultak meg. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

A Teljes Élet Titka vándorkiállítás 



20 21

Örömmel mutatjuk be idei új 

nagykövetünket, Josh Cartut, aki 

elkötelezte magát sportolóink el-

fogadtatása mellett. Alig várjuk, 

hogy találkozhassunk vele az ese-

ményeinken!

#InclusionRevolution

Mit jelent az ön számára a sport? Mi-

lyen sportágakat kedvel és próbál ki?

A sport mentálisan és fizikailag is sokat 

jelent, a versenyek pedig növelik az ön-

bizalmat és a helyes önértékelést is. Úgy 

vélem, ez különösen fontos a speciális 

olimpikonok számára, mivel ez biztosítja a 

teljesítmény és a boldogság érzését. Én az 

autóversenyeken kívül szeretek egy kicsit 

snowboardozni, és van egy elektromos 

gördeszkám is, melyet időnként használok 

a városban.

 

Milyen üzenete van az ön számára a 

speciális olimpiai mozgalom gondola-

tának?

A Speciális Olimpiai Mozgalomtól kapott 

üzenet igen széles spektrumot ölel fel. 

Szimpatikus, hogy mindenkinek joga van a 

boldogságot keresni a sportpályákon is, és 

jogosult a verseny örömére. Az értelmileg 

sérült emberek a sporton keresztül valósít-

hatják meg önmagukat és teljesedhetnek 

ki. Ez egy szép álom, amely közel 30 éve 

meg is valósult. Ezt a szép jubileumot Ma-

gyarországra értem.

 

Gondolja, hogy az értelmi fogyatékos-

sággal élők társadalmi elfogadottsága 

és toleranciája javuló tendenciát mu-

tat világszerte?

Úgy vélem, hogy messze vagyunk attól 

a ponttól, hogy hátra dőljünk és elége-

dettek legyünk. A speciális olimpikonok 

jelenlétét és fontosságát nem szabad alá-

becsülni. Minden ember jogosult bizonyos 

méltóságra és tiszteletre, és úgy vélem, 

hogy a Speciális Olimpiai Mozgalom töké-

letes platformot nyújt az emberek számá-

ra ahhoz, hogy megnyerjék ezt a szerete-

tet és tiszteletet.

Mi a véleménye a fogyatékossággal élő 

emberek helyzetéről Magyarországon, 

Európában és világszerte?

Elkötelezett vagyok a családom szempont-

jából, ugyanis az első unokaöcsém (Ozias) 

autista, aki nagy érdeklődést tanúsít a 

sport iránt. Számomra fontos, hogy se-

gítsem őt, hogy kiváló legyen a sportban, 

hogy olyan lehetőséget kapjon, mint min-

denki más, hogy versenyezzen és élvezze a 

verseny érzését és a győzelem örömét.

Milyen módon támogatja a magyar 

speciális olimpikonokat? 

Idén 15 000 eurót adományoztam a Spe-

ciális Olimpiai Mozgalomnak, és a kö-

zösségi médián keresztül osztom meg a 

tapasztalataimat, valamint segítem nép-

szerűsíteni a sportolókat. Úgy vélem, ez 

egy nagyon fontos ügy, amelyet gyakran 

a szőnyeg alá söpörnek, de én szeretnék 

fényt világítani rá. 

Tervezi, hogy idén meglátogatja vala-

melyik rendezvényünket?

Természetesen. Jelenleg zajlanak az 

egyeztetések, de az év második felében 

szeretnék meglátogatni néhány ver-

senyt és eseményt, Budapesten és vidé-

ken egyaránt.

Mit jelent az ön számára a speciális 

olimpia támogatása?

Számomra azért fontos, mert egy au-

tista gyermek nagybátyjaként ismerem 

a frusztráció érzését és szembesültem 

korábban többször is azokkal a nehéz-

ségekkel, amelyek a bátyámat és a fele-

ségét érintették azon az úton, amelyen 

fiúkat, Oziast végigkísérték és kísérik 

máig is.

Úgy gondolom, hogy a fogyatékkal élő-

ket támogatni kell anyagilag, erkölcsileg 

is folyamatosan. Segíteni kell őket célja-

ik elérésében, hogy kiteljesedjenek, hogy 

megtalálják az örömet és önbizalmat az 

élet bármely területén, így a sportban is. 

Miért jó Budapesten élni? Az ételek, az 

emberek miatt esetleg? 

Nagyon kedvelem a magyar építészetet, 

az embereket, a magyar ételeket is, de 

szeretném nagy szenvedélyemet, az autó- 

és motorsportot is még jobban megsze-

rettetni az emberekkel Ez a világegyetem 

középpontja, és örülök, hogy ezt megoszt-

hatom magyar barátaimmal!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Közös ügyünk az inklúzió! Közös ügyünk az inklúzió!
Interjú Josh Cartuval Interjú Josh Cartuval
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2017 decemberében gondoltunk 

egy nagyot, és elkezdtünk hirdetni 

egy új lehetőséget: jelentkezni le-

hetett a Speciális Olimpia középis-

kolásokból álló média csapatába.

Első szereplésük a Kölyök Sportoló 

Programon volt, azóta számos ese-

ményre hívtuk őket. Szép és színvonalas 

képek, videók születtek, amelyek kicsit 

mások, talán nem meglepő módon na-

gyon egyediek, fiatalosak. Két fotóst 

szeretnék most közülük bemutatni, 

Illés Ádám az OTP Fáy András Alapít-

vány mintaiskolájába, a Budai középis-

kolájába jár, kiss Bence pedig a Móricz 

Zsigmond Gimnáziumba. Élményeikről, 

tapasztalatukról, terveikről kérdeztem 

őket.

Kiss Bence
(Móricz Zsigmond 

Gimnázium)

9. osztály legelején 

az első lehetőség 

volt elkezdeni az 

érettségihez szük-

séges 50 óra közösségi szolgálatot. Én 

kaptam az alkalmon és jelentkeztem segí-

tőnek egy Margit-szigeti sportrendezvény-

re. Ekkor még igazából nem voltam kap-

csolatban az SO-val, az iskola megmondta 

hova menjek, mikorra és hogy mit fogok 

csinálni, én meg ott voltam. A versenyen 

éreztem először a szervezet hangulatát, 

hogy itt mindenki valami jóért dolgozik.

Második alkalommal a média csapatába 

keresett Petra fotósokat. Örültem, hogy 

a hobbimmal tölthetem azt a sok ledol-

gozandó órát. Előtte még soha nem fotóz-

tam sporteseményen. Tudtam, hogy telje-

sen más lesz, mint amit eddig csináltam, 

de úgy voltam vele, hogy miért ne próbál-

nám ki? Kicsit utánaolvastam a sportfotó-

zásnak és rögtön éreztem, hogy ez nagyon 

nehéz és sokáig nem fogok profi képeket 

csinálni.

Csak hobbi szinten fotózok, soha nem dol-

goztam igazi munkán, viszont ha megkér-

nek, mindig szívesen készítek képeket ba-

rátoknak, rokonoknak. Egy esküvőn és pár 

rendezvényen fotóztam, ezekbe is úgy ta-

nultam bele, soha nem jártam még tanfo-

lyamra. Az iskolában egy tanulmányi úton 

készített képeimből volt kiállítás. A vilá-

gon sok helyről vannak képeim hegyekről, 

emberekről és épületekről. A fotótémák 

közül a természet áll hozzám legközelebb. 

Ez persze nagyon tág, én az állatokról és 

növényekről szóló közeli képeket szere-

tem a legjobban. Amiben biztos megegye-

zik a természetfotózás a sportfotózással, 

hogy nagyon kell figyelni, mert soha nincs 

két ugyanolyan pillanat.

A „pályafutásomba” beleillik, ha nem is a 

fotósba. Nekem célom embereken segíte-

ni és szeretek fotózni, így jobb hely nincs 

is, hogy ezeket egyszerre csináljam. SO 

fotós „karrierem” a Csalogány iskola tor-

natermében kezdődött a Kölyök Sportoló 

Programon. Azért volt különleges élmény, 

mert fogyatékkal élő gyerekekkel még 

nem találkoztam, itt tapasztaltam meg, 

hogy milyen közvetlenek, aranyosak és 

nem mellesleg itt próbáltam ki először 

sportfotós tudásomat. 

Már valamikor hiányoztak a médiások és a 

sportolók, ha pár hétig nem találkoztunk. 

Újabban szerencsére megint van valami, 

amit ez előtt nem csináltam még, a forga-

tás. Egy kisfilmet készítünk, ebben segítek, 

ahol tudok. Bár a videózás nem az én terü-

letem, mégis nagyon élezem. A sportolók 

nagyon jófejek, a film koncepciója is szu-

per, innentől pedig csak rajtunk, a stábon 

áll minden. És vannak közöttünk profik is. 

A forgatási napokat nagyon élvezzük, és 

nem szeretnénk, hogy vége legyen.

Illés Ádám
(Budai

Középiskola)

Voith Petra „Szállj 

be Te is” programja 

során kerültem kap-

csolatba az SO-val. 

Jelentkeztem egy 

felhívásra, melynek célja egy média csa-

pat létrehozása volt, engem pedig nagyon 

régóta érdekel a média minden ága. Telje-

sen magaménak éreztem ezt a feladatot, 

nem beszélve arról, hogy ennek a prog-

ramnak köszönhetően a fogyatékkal élő 

embereken is segítek.

Pályafutásom kezdete egy internetes ol-

dalon, a Tumblr-ön kezdődött, ahol ren-

geteg képet publikáltam és nagyon be-

leszerettem a fotózás-videózás világába. 

Kilencedikes voltam, amikor felfigyeltem 

egy közösségi hálózatra, amely fényképek 

és videók okostelefonon történő megosz-

tásán alapul. Ez az oldal az Instagram, 

amely még most is hatalmas szerepet tölt 

be a mindennapjaimban, itt teszem közzé 

munkáimat. Az évek alatt sikerült elérnem 

8000 követőt, ezáltal többen figyelnek fel 

rám, egyre több felkérést kapok fotózá-

sokra, divatmárkák reklámozására is. 

Filmes pályafutásom csak nemrég vette 

kezdetét, média óráim inspiráltak. A ké-

sőbbiekben filmes projekteket, klippeket, 

reklámfilmeket tervezek megvalósítani. 

A jövőmet illetően mindenféleképp a mé-

dia irányába szeretném terelni. Operatőr, 

designer vagy fotós szakmák érdekelnek, 

ezek mellett modell karrieremet építem.

Az SO-nak köszönhetően, volt szerencsém 

eljutni több versenyre, rendezvényre, vide-

ózhattam és fotózhattam, ezzel motivál-

hattam a sérült embereket. Jelenleg tagja 

vagyok egy tizenöt főből álló SO stábnak, 

a projekt neve és a készülő fim címe 

#Liveunified. Szeretnénk megmutatni, hogy jó együtt lenni a 

sportolókkal, sőt nemcsak a versenyeken, hanem a hétköznapok-

ban, akár a barátaink is lehetnek. A forgatások hétvégenként zaj-

lanak. A tagokkal rendkívül jól lehet együttműködni, a hangulat 

is nagyon jó, és bár hatalmas energiát és koncentrációt igényel 

egy ilyen munka, megéri. Szívesen vállalok további projekteket is 

itthon és külföldön is, mert számomra ez egy hatalmas lehetőség 

és gyakorlás, a jövőbeli szakmámat tekintve is. Köszönöm, hogy 

tagja lehetek a csapatnak!

Szöveg: Voith Petra 

„Szállj be Te is” és Önkéntes Program vezető 

Fiatal fotósaink Fiatal fotósaink

Kiss Bence (Móricz Zsigmond Gimnázium)

Asperján Levente
(Vajda János Gimnázium, Keszthely)

Zalai Xavér (Toldi Miklós Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola, Nagykőrös)

Kiss Bence 
(Móricz Zsigmond Gimnázium)

Illés Ádám (Budai Középiskola)

Dietrich Máté
(Vajda János Gimnázium, Keszthely)

Illés Ádám
(Budai Középiskola)



2524

V. Lekl László
Asztalitenisz Emlékverseny
Diósjenőn

10 egyesületből, összesen 56 játékos 

nevezett a diósjenői Szentgyörgyi István 

Általános Iskola tornatermében meg-

rendezett regionális eseményre. Soltról, 

Edelényből, Tordasról, Nagykőrösről, 

Regölyből, Bélapátfalváról, Balmazúj-

városból, valamint Diósjenőről a Kastély 

SE, Szigetszentmiklósról a Csefosz SE, 

és Budapestről a Fogócska SE színeiben 

álltak asztalhoz a versenyzők.  

A bevonulást követően a csapatokat, 

kísérőket, valamint a meghívott vendé-

geket, támogatókat Szabó Béla MSOSz 

társelnök köszöntötte, majd megkö-

szönte a Diósjenői önkormányzat kép-

viselő-testületének segítségét. Általuk 

sikerült megvásárolni 20 db térelvá-

lasztót, amelyek az asztalitenisz ver-

seny zökkenőmentes lebonyolításához 

szükségesek. Tóth János, Diósjenő pol-

gármestere is jó versenyzést kívánt a 

sportolóknak. Ezt követően Dobi Zoltán 

szakágvezető technikai információkkal 

látta el a csapatokat. A versenyre Len-

gyel Lajos MSOSZ elnök, Szőke Viktória 

kommunikációs igazgató és Kállai Ildikó 

fitnesz világbajnok is ellátogatott.

A divízionáló mérkőzések után megkez-

dődött a küzdelem az érmekért és he-

lyezésekért. A játékosok izgalmas mecs-

cseket vívtak egyéniben, és egyesített 

párosban egyaránt. A helyiek segítsége 

mellett fiatal önkéntesek, a „Szállj be 

Te is” program keretében vettek részt 

a tornán.  Remek hangulatú tornát tud-

hatunk magunk mögött.  A sportolók is-

mét bebizonyították, hogy kitartó mun-

kával szép eredményeket lehet elérni. 

Mindez biztató a 2019-es Abu Dhabi SO 

Nyári Világjátékok tükrében. 

A versennyel Lekl László emléke előtt 

tisztelegtünk, aki 60 éves korában, 

2012-ben távozott az élők sorából. Sok 

éven keresztül lelkesen és eredménye-

sen versenyzett a hazai speciális olim-

pia mozgalom rendszerében, kiváló 

asztaliteniszezőként tartották számon. 

Diósjenőn élt és dolgozott haláláig. Na-

gyon szeretett versenyezni, szorgalmas 

és mozgalmas életet élt az utolsó pilla-

natáig. Boldog volt, amikor az asztalhoz 

lépett és játszhatott. 

Ütések, játszmák, pörgetések
Bélapátfalván

 Az asztaliteniszezők regionális verseny-

nyel kezdték az esztendőt.

Évek óta Bélapátfalván rendezzük az év 

első asztalitenisz versenyét, amelyre 

ezúttal több mint nyolcvanan neveztek. 

A játékosok nagyon felkészülten álltak 

az asztalokhoz, sok színvonalas mérkő-

zést nézhettünk végig. Egyre fejlődik az 

egyesített verseny is, örömmel láttuk, 

hogy 11 partnerjátékos is indult a verse-

nyen, és többnyire két versenyszámban 

is szerepeltek. A legközelebbi olimpiánk 

2019-ben, Abu Dhabiban lesz.

Szöveg: 

Kaliczka Bernadett 

és Szőke Viktória

A 2017-es, grazi Téli Világjátékok 

győztesei és érmesei közül többen 

is ott voltak az idei első gyorskor-

csolya versenyen, amelyre 4 egye-

sület mintegy 40 korisa nevezett.

A  budapesti gyakorló jégcsarnokban 

a szokásos jó hangulatban, remek futa-

mokkal zajlott a verseny. Az edzők főleg 

a sportolók technikáját, valamint erőn-

létét figyelték. Hiszen a legtöbben már 

a testvérsportág, a görkorcsolya tavaszi 

válogatóversenyére készültek. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Asztalitenisz versenyek Jeges küzdelmek 
már Abu Dhabi jegyében isDiósjenőn és Bélapátfalván
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Megválasztották a Magyar Speci-

ális Olimpia Szövetség (MSOSZ) 

floorball szakágvezetőjét, aki 

egyben az U19-es női válogatott 

szövetségi kapitánya. 

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

és a Magyar Floorball Szakszövetség 

együttműködése révén és az Európai 

Unió támogatásával speciális olimpiko-

nok és ép diákok együtt sportolhatnak, 

együtt floorballozhatnak az egyesített 

sport keretében.

Tavaly előbb edzőképzéseket tartottak 

a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

(MSOSZ) edzői, szakemberei számra, 

majd két tornát is rendeztek, Homokon 

és Győrben. A sportággal kapcsolatban 

kérdeztük Varsányi Zsuzsannát megvá-

lasztása után.

Zana Anita: Nyúljunk vissza a kezde-

tekhez: Ön miként került kapcsolatba 

ezzel a hazánkban még kevésbé is-

mert játékkal?

Varsányi Zsuzsanna: Nagyon sokáig, 16 

évig kézilabdáztam, kapus voltam. A TF-

en tanultam, és ott ismerkedtem meg 

a floorballal. Már az elején nagyon él-

veztem, hogy a floorball keretein belül 

futkározhatok a pályán, és hogy végre 

„kiszabadulhattam” a kapuból. Majd a 

második munkahelyen az egyik munkatár-

sam floorball edzéseket vezetett fiúknak, 

én elkezdtem a lányok edzéseit vezetni, 

majd hamarosan játszani és egyesületben 

edzősködni. Később egy floorball egye-

sületet is alapítottam (Phoenix Fireball 

SE). Jelenleg is testnevelőként dolgozom 

az egyesület vezetése mellett és a női 

floorball válogatottakat is irányítgatom 

(U19, felnőtt).

ZA: Úgy tudom már az MSOSZ edző-

képzésében is részt vett előadóként, 

oktatóként. Miket tapasztalt a képzés 

során?

VZS: Egy rendkívül pozitív élményben volt 

részem. Mindenki nagyon kedves, lelkes 

és tanulékony volt. Úgy gondolom, hogy 

remek a Magyar Floorball Szövetség és a 

Magyar Speciális Olimpia Szövetség kö-

zött a szakmai együttműködés, amely re-

ményeim szerint a jövőben is folytatódni 

fog. Az MSOSZ a képzés óta több floorball 

tornát is szervezett, és összesen közel 20 

volt a csapatok létszáma, amely azt gon-

dolom, hogy egy új sportág esetében na-

gyon jónak mondható.

ZA: Nemrégiben Önt nevezték ki a 

Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

floorball szakágvezetőjének. Miért 

vállalta el ezt a tisztséget?

VZS: Lenyűgözött az az összefogás és a 

sport és a fiatalok iránti szeretet, amit 

előbb a képzésen, majd pedig az MSOSZ 

versenyein tapasztaltam. Sokat gondol-

kodtam, hogy ennyi feladat mellett meg-

valósítható e még egy pozíció, de bízom 

a korábban megtapasztalt segítőkész-

ségben, a kollégák együttműködésében. 

Emiatt döntöttem úgy, hogy beadom a 

pályázatom a szakágvezetői posztra.

ZA: Az MSOSZ szakágvezetőjeként mi-

lyen tervei vannak?

VzS: Mindenképpen szeretett sport-

ágam népszerűsítése, és segítségnyúj-

tás abban, hogy az MSOSz tagszerve-

zeteiben is egyre több floorball csapat, 

illetve jó hangulatú tornák és egy foko-

zatosan népszerűbb, kedveltebb sport-

ág alakuljon ki, jöjjön létre.

 

ZA: Ön az ép U19-es női válogatott 

szövetségi kapitánya is. Milyen céljaik 

vannak a vb-n?

VZS: Sportember vagyok, így természe-

tesen minden tornán, minden versenyen 

valamilyen céllal indulok csapataimmal, 

és ez a B divíziós világbajnokságon sincs 

másként, célunk a döntőbe jutás.

MI A FLOORBALL?

A játékot két csapat játssza. Minden 

csapat öt mezőnyjátékosból és egy ka-

pusból áll. A mezőnyjátékosoknak a ho-

kiütőhöz hasonló, könnyű szerkezetű, 

karbonszálas ütőjük van. A kapus sisakot, 

mell-, térd-, illetve lábszárvédőket visel, 

ütője nincs. A játékot egy műanyagból 

készült, kemény, lyukacsos labdával 

játsszák. A pályákat általában kézilabda 

méretű (40 m x 20 m) pályán állítják fel, 

melyet 50 cm magas palánk vesz körül. 

A mérkőzések 3 db 20 perces harmadból 

állnak (tiszta játékidő), köztük 10 perces 

szünetekkel. Így egy találkozó nagyjából 

2 óra hosszan tart. Minden játékrész és 

gól esetén a játék „húzással” indul a kö-

zéppontból. A találkozókat két egyenjo-

gú játékvezető vezeti. A csapatok álta-

lában a hokihoz hasonlóan, percenként 

sorokat cserélnek, így akár húsz fő is 

ülhet a cserepadon egy mérkőzésen. Az 

egyesített floorball csapata 3 mezőnyjá-

tékosból és 1 kapusból áll, kisebb pályán 

(24×12 méter) játszák. A játékidő is rövi-

debb, a tornákra nevezett csapatok lét-

számától függően maximum 2×15 perc 

és maximum 1 játékost lehet nevezni 

egy mérkőzésre.

 

Szerző (forrás): Zana Anita

mindenamisport.com

A sportszakembereket képző felsőoktatási intézmény 

téli diplomaosztó eseményén ünnepélyes keretek kö-

zött együttműködési megállapodást írt alá Szövetsé-

günk a Testnevelési Egyetemmel. 

Mindkét fél kiemelt feladatának tekinti az értelmi fogyaté-

kossággal élő emberek sportolási és versenyzési lehetősége-

inek fejlesztését és az értelmi fogyatékossággal élő emberek 

sportja területén tevékenykedő szakemberek minél maga-

sabb színvonalú felkészítését. Ennek érdekében fontosnak 

tartják ezeken a területeken a folyamatos fejlesztéseket, ku-

tatásokat és együttműködést. A célok elérése, valamint meg-

valósítása érdekében Lengyel Lajos MSOSz elnök és Mocsai 

Lajos Te rektor közös aláírásával szentesítette a kapcsolat 

létrejöttét. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Szerződést kötöttünk Interjú Varsányi Zsuzsannával,
a Testnevelési egyetemmel a floorball szakág vezetőjével

Egyetértési nyilatkozatot írt alá 

az Európai/Eurázsiai Speciális 

Olimpia Szövetség (SOEE) nevé-

ben szövetségünk az elmúlt hét-

végén, a fővárosban megrende-

zett ceremónián.

A SOEE 2017 novemberében állapodott 

meg az ENGSO youth-szal (Európai Ifjú-

sági Nem-kormányzati Sportszerveze-

tek) egy egyetértési nyilatkozat (közös 

elvek, szolidaritás) létrejöttéről.

Az eseményre kárpáti Orsolya nemzet-

közi igazgató mellett meghívtak egy fi-

atal SO sportolót és egy fiatal mentort. 

Hammer Ádámnak és Kaiser Karinának 

lehetősége volt beszélni sportágukról, 

sikereikről, élményeikről, közös munká-

jukról.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Aláírás a szolidaritás jegyében
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A magyar gárdák mellett Szlováki-

ából és Csehországból is érkeztek 

alakulatok a nagyszabású, egye-

sített, nemzetközi labdarúgó-baj-

nokságra.

A három napon át tartó megmérette-

tésen harminc integrált, vagyis ép, és 

értelmileg sérült, valamint tanulásban 

akadályozott sportolókból álló csapat 

játszott egymással. Most is bebizonyo-

sodott, hogy a pályán nincsenek kü-

lönbségek.

A férfi csapatoknál hét divíziós csoport-

ban, míg a nőknél egy csoportban zaj-

lottak a küzdelmek a teremben.

Íme, a győztesek:

• Bárczy DSE Homok I.

• Kastély SE Diósjenő

• Horizont SE Szigetvár I.

• Balla DSE Pápa II.

• Sk Habilitas ekecs

• kastély Se Bercel

• Staféta DSE Győr III.

• Balla DSE Pápa (női csapat)

A legjobb női játékos Molnár Ni-

kolett (Bárczy DSE Homok) lett. 

A gólkirályi címet Buzna Ludovit 

(SK Habilitas Ekecs) vehette át. A Leg-

jobb férfi játékos cím pedig Szűcs Nor-

berté (DASZ SE Darvastó) lett.

gratulálunk a csapatoknak, a díjazot-

taknak, a felkészítőknek és a szerve-

zőknek is!

Szöveg: Marton Gergő és Szőke Viktória

A már évek óta tartó hagyomány 

folytatódott május 19-én, szom-

baton is az élvonalbeli labdarúgó- 

csapatok stadionjaiban.

A Bozsik-stadionban a Bp. xVIII. kerü-

leti SOFI, a Szusza Ferenc-stadionban 

az Életfa Rehabilitációs Intézet – Du-

nakeszi, Szombathelyen a Tömegsport 

Klub Zsira, Balmazújvárosban a Túzok 

SE, Felcsúton a Regöly-Majsapuszta in-

tézmény sportolói, míg Diósgyőrben a 

putnoki speciális olimpikonok vonultak 

be a csapatokkal együtt a pályákra és 

demonstrálták zászlókkal az egységet, 

valamint az elfogadást, egyenlőséget 

az ép és értelmi fogyatékossággal élő 

emberek között. Mindenhol nagy tap-

sot, elismerést kaptak speciális olim-

pikonjaink az Európai Labdarúgó Szö-

vetség (UEFA) és a Magyar Labdarúgó 

Szövetség (MLSZ) által támogatott kü-

lönleges program alkalmából. Május 27-

ig, 50 országban 45 000 játékos veszi fel 

a cipőt és játssza ezt a gyönyörű játékot 

szerte európában.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

kijelenthetjük: „Az Európai Labdarúgó 

Hét remek lehetőséget nyújt minden 

érintett számára ahhoz, hogy tegyen 

valamit, hogy elősegítse a tiszteletet, 

az elfogadást az értelmi fogyatékosság-

gal élő emberek tekintetében.”

Az Európai Labdarúgó Hét ötlete 

2000-ben indult, az UeFA támogatásá-

val, a társadalmi felelősségvállalás, a 

diszkrimináció, a béke, és a tolerancia 

jegyében.

A kezdeményezés 15 ország részvéte-

lével kezdődött, mára már 50 ország 

csatlakozott a labdarúgás fejlesztési 

programhoz. Több mint 5000 helyi ver-

senyt, tornát szerveztek meg sikeresen 

az elmúlt 18 évben. Az UEFA örömmel 

támogatja a továbbiakban is a szemlé-

letformáló programot az Európai / Eu-

rázsiai Speciális Olimpia Szövetséggel 

(SOEE) karöltve. 

„A labdarúgás egyben hatalom, az álta-

lunk képviselt értékek, az elfogadás, a 

tisztelet átadásával nyújtunk segítséget a 

fiatalok beilleszkedéséhez egész Európá-

ban.” – mondta Peter Gilliéron, az UEFA 

Fair Play és Társadalmi Felelősségválla-

lás Bizottságának elnöke. 

Ebben az évben, május 19-től május 

27-ig, 50 országában, 45 000 résztvevő 

vesz részt 450 eseményen.

Szöveg: Szőke Viktória

 kommunikációs igazgató

30 csapat focizott Győrben Elfogadás közös pályán
az integráció jegyében európai Focihét a stadionokban
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A TVSE és a homoki intézmény 

szervezésében valósult meg az 

a jótékonysági labdarúgógála, 

amelyen korábbi NB I-es és után-

pótlás-válogatott futballisták, 

valamint értelmi fogyatékosság-

gal élő játékosok alkotta csapatok 

mérkőztek meg egymással a segít-

ségnyújtás jegyében.

Lengyel Lajos MSOSz elnök köszöntöt-

te a csarnokba kilátogatókat és végezte 

el a kezdőrúgást is. A becsületkasszás 

esemény teljes bevételét a fogyatékos 

fiatalok sportolási körülményeinek javí-

tására ajánlották fel a szervezők.

A Ferencváros válogatott kapusa volt 

a sztárvendég a tiszaföldvári-homoki 

rendezvényen.

Dibusz Dénes is nagy kedvvel vett részt 

a mérkőzésen, parádésabbnál parádé-

sabb védéseivel nyűgözte le a rajon-

gókat, majd megszámlálhatatlanul sok 

aláírást osztott ki és pózolt a közös fo-

tózásokon. elmondta, hogy  nagy meg-

tiszteltetés volt számára, hogy meg-

hívást kapott a gálára és társaival ily 

módon segíthette a rászorulókat.

Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

A DMJV Városi Szociális Szolgá-

lat, a Mozgás Öröm SE és a Magyar 

Speciális Olimpia Szövetség kö-

zös szervezésében valósult meg 

ismét, immár 17. alkalommal a vi-

lágnapi rendezvény a debreceni 

Hódos Imre Sportcsarnokban.

Diákok, értelmi fogyatékossággal élők, 

a városi kézilabda- és vízilabdacsapat já-

tékosai sportoltak együtt, vettek részt 

játékos vetélkedőkben. Több százan 

mutatták meg újra, hogy a különbségek 

a sportpályán nem léteznek. Az alábbi-

akban a világnaphoz kapcsolódó hírek, 

érdekességek olvashatóak.

Fitnesz világbajnokkal sportolhattak a 

Segítséggel Élők Világnapjának részt-

vevői! Kállai Ildikó, az MSOSZ Egyesített 

Fitnesz Programjának vezetője tartott 

egy lendületes, zenés bemelegítést a 

több száz sportolni vágyónak a sorver-

senyek előtt. Az integrációt az értelmi-

leg sérült versenyzők, a városi diákok és 

a helyi kézilabdázók, valamint vízilabdá-

zók közös mozgása jelentette.

Egyik fő támogatónk, a Magyar Olim-

piai Bizottság felajánlásának köszön-

hetően egy értékes televíziót adott át 

Lengyel Lajos MSOSz elnök Harsányi-

né Dobai Erikának, a Mozgás öröm SE 

alelnökének és eszenyi emese speciális 

olimpikonnak.

Egy évek óta tartó eredményes együtt-

működést hosszabbítottak meg a Se-

gítséggel Élők Világnapja alkalmából. 

2016 óta tart a munka az MSOSz és 

egyik fő médiatámogatója között. A 

mindenamisport.com weboldalon napi 

rendszerességgel jelennek meg hí-

rek, riportok szövetségünk életéből. 

A 2018-as folytatásról Lengyel Lajos 

MSOSz elnök és Vajda László Tibor, az 

Uniweb Plusz Kft. ügyvezető igazgatója 

írt alá újabb szerződést.

Az x-Faktor győztes mentora szóra-

koztatta a segítséggel élőket Debre-

cenben! Szövetségünk egyik művész 

pártfogója, gáspár Laci is színre lépett 

a Hódos Imre Sportcsarnokban. A fél-

órás, pörgős koncerten Tóth Dávid gitá-

ros működött közre. Laci a legnagyobb 

slágereket adta elő a tomboló közön-

ségnek. Természetesen a közös szelfik, 

fotók és autogramok sem maradhattak 

el a nagy kedvenccel!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Az MSOSZ „Szociális fejlesztő 

program egyesített labdarúgás 

alkalmazásával” nevű projektje az 

MLSZ támogatásával.

A Magyar Labdarúgó Szövetség 3,5 mil-

lió forinttal támogatta Szövetségünk 

labdarúgó szakágát, mely összegből 6 

egyesített csapatot tudtunk támogat-

ni sportfelszereléssel, utazási támoga-

tással, valamint országos versenyeink 

szállás és étkezési költségeit tudtuk 

csökkenteni, így közel 20 egyesületet 

támogattunk.

A programban résztvevő

egyesületek:

• Kastély SE – Balassagyarmat

• Kastély SE – Bercel

• Irmák Sprint SE – Csobánka

• TSK Zsira

• Drávakastély SE – Drávatamási

• DASZ SE – Darvastó

Az egyesületek, edzők kötelezettsége 

a program alatt egy minimum 10 fős 

egyesített csapat kialakítása volt, akik 

rendszeresen együtt készülnek, va-

lamint az MSOSz regionális, továbbá 

országos tornáin részt vesznek. Az el-

várásoknak sikerült megfelelni, ennek 

fejében a csapatok a balassagyarmati 

Országos Egyesített Labdarúgó Tornán 

vehették át sportfelszereléseiket, vala-

mint egy-egy garnitúra mezt!

A torna alkalmával edzői konferenciát 

tartottunk, amelyen a „kis játékokkal” 

(1-1, 2-1, 3-1,...) ismerkedhettek meg az 

érdeklődő kollégák!

Köszönjük az MLSZ támogatását, gratu-

lálunk a résztvevő csapatoknak!

A Segítséggel Élőket ünnepeltük
Debrecenben

Dibusz Dénes védéseinek
tapsoltak a Homoki Sportcsarnokban

Egyesített labdarúgás projekt
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Szövetségünk november utolsó 

hétvégéjén, kétnapos országos 

versenyt rendezett Dunaújváros-

ban a tornászok számára, amelyen 

értelmi fogyatékossággal élő és 

tanulásban akadályozott sporto-

lók indultak, különböző szinteken.

A torna népszerű szakágnak számít 

már évek óta, hiszen a versenyzők az 

edzéseken, a gyakorlatok segítségével 

elsajátíthatják a helyes testtartást, a 

mozgást, és ez sikerélményeket adhat 

nekik. A torna összetettsége miatt nem 

egyszerű feladat legyőzni a félelmüket 

és megtanulni a bonyolult gyakorlato-

kat, de a legtöbben nagyon szeretik és 

élvezik a mozgás örömét. Dunaújváros 

immár második alkalommal adott ott-

hont ennek az eseménynek, amelyen 

ezúttal 4 egyesület: az Integra Agria – 

Eger, az Irmák SE – Csobánka, az Életjel 

Alapítvány – Budapest, és a „Mozdulj 

Diák” DSE – Dunaújváros tornászai mér-

ték össze tudásukat a különböző sze-

reken. Sajnos a darvastóiak nem tud-

tak most eljönni, pedig nagyon vártuk 

őket. Nagy örömünkre azonban a már 

rutinos versenyzők mellett sok újonc is 

szerepelt a versenyen. összesen közel 

harmincan jelentkeztek a gyakorlatok 

bemutatására. Ez a szakág erős jelenlé-

tét jelzi. Dunaújvárosban mindig remek 

körülmények fogadnak minket, és ez 

most sem volt másként.

Az országos bajnokság első napját 

megtisztelte jelenlétével Dr. jády 

györgy MSOSz országos sportigazgató, 

Szabó Attila MSOSz társelnök, valamint 

Alpekné Major Valéria, a dunaújvárosi 

Móra Ferenc Általános Iskola és EGyMI 

igazgatónője. A megnyitón Szabó Attila 

köszöntötte a megjelenteket, Alpekné 

Major Valéria pedig megnyitotta a ver-

senyt. A szombati versenyt a Dunaferr 

SE fiú utánpótlás tornászainak bemu-

tatója színesítette. A fiúk nagyon ügye-

sek, szuperek voltak, csak gratulálni tu-

dunk nekik.

Az első nap a divízionáló versenyen, 

a második nap pedig a döntőben mé-

rettették meg magukat a résztvevők. 

A lányok ugrásban, felemáskorláton, 

gerendán, talajon; a fiúk pedig talajon, 

gyűrűn, ugrásban, lólengésben, nyúj-

tón, és párhuzamos korlátban ügyes-

kedtek, képességeik és felkészültségük 

szerint két különböző nehézségi szin-

ten. Már önmagában az nagy teljesít-

mény, hogy képesek megtanulni ennyi 

gyakorlatot.

emberpróbáló ez a verseny, hisz mind-

két nap, minden szeren többször is vég-

rehajtják a versenyzők a gyakorlatokat: 

az általános bemelegítésnél, a szólítá-

sok előtti szerenkénti bemelegítésnél, 

majd a szólításnál is. Így mindenki, aki 

végigküzdi ezt a két napot, győztesnek 

érezheti magát. 

A második nap Dobi zoltán MSOSz 

elnökségi tag kísérte végig a küzdel-

meket. Az eredményhirdetésen nagy 

örömünkre elfogadta meghívásunkat 

Kovács Zsófia, a Dunaferr Európa-baj-

noki ezüstérmes, világkupa-győztes, 

olimpikon tornásza, valamint edzője, a 

Dunaferr Tornaszakosztályának vezető-

edzője, Trenka János. Nagy megtisztel-

tetés, hogy mindketten részt vettek az 

érmek átadásában, és kedves gesztus, 

hogy Zsófi minden résztvevőnek au-

togrammal ellátott fotót ajándékozott. 

Ő sokak példaképe. A közelgő ünnepek 

alkalmából minden versenyzőnek kis 

ajándékkal kedveskedett Salamonné 

Szabó Éva, a „Mozdulj Diák” DSE elnöke 

és edzője. 

Küzdelmes, ugyanakkor megindító han-

gulatú verseny volt, hisz a torna szakág 

olyan, mint egy nagy-nagy család. Bár 

mindenki szeretne győzni, mégis edzők 

és versenyzők egyaránt, őszintén tud-

nak örülni az ellenfelek sikeresen vég-

rehajtott gyakorlatainak is. ebben az 

összefogásban meghatározó szerepe 

van Hajdu László szakágvezetőnek, és 

helyettesének, kocsis Andreának.

köszönet illeti még a Dunaferr Torna-

szakosztály teljes edzői gárdáját az ön-

zetlen segítségért!

2018 már Abu Dhabi jegyében telik. 

Legutóbb, a 2015-ös Los Angeles-i vi-

lágeseményen összesen 4 arany-, 5 

ezüst- és 2 bronzérmet szereztek ver-

senyzőink. Hasonlóan sikeres folyta-

tást kívánunk!

Szöveg: Salamonné Szabó Éva 

és Szőke Viktória

A Pearl Harbor-i Chris Spalding sportorvosi menedzser MSOSZ kitűzővel 

egészítette ki kollekcióját, miután megkeresett minket és szeretett vol-

na egy ilyen relikviát is.

Tegnapelőtt szerencsésen megérkezett a kis kitűzőnk hozzá és fel is 

került a többi ország kitűzője közé gyűjteményébe. Ezúton is köszöni 

nekünk Chris kis ajándékunkat. örömünkre szolgál, hogy Hawaii-on is 

ott lehetünk lélekben.

A fotókon: Chris kitűzönkkel és az MSOSZ ismertető röplappal; 

A dicsőségfal: Chris gyűjteménye, valamint Hawaii, Pearl Harbor.

Hawaii-on is ott vagyunk

A jók között is voltak legjobbak A jók között is voltak legjobbak
a tornászok dunaújvárosi versenyén a tornászok dunaújvárosi versenyén
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Válogatottunk tavaly márciusban a grazi Speciális 

Olimpia Téli Világjátékokon szerzett aranyérmet a 

legerősebb divízióban szerepelve, a döntőben a kana-

daiakat legyőzve.

Gerencsér Gáborékat a női kerekes székes vívóválogatott és 

a férfi 4x100-as szervátültetett atlétaváltó előzte meg a vok-

soláson „Az Év Fogyatékos Csapata” kategóriájában. Padló-

hokisainkra 291 szavazat érkezett a sportújágíróktól. 

Az alábbiakban a négy speciális olimpiát is érintő kategóriák 

végeredménye olvasható a helyezésekkel. 

(Forrás: nso.hu)

 

AZ ÉV FOGyATÉKOS CSAPATA

1.  Női kerekesszékes vívóválogatott 622

2.  Férfi 4×100-as szervátültetett atlétaváltó 521

3.  Padlóhoki-válogatott, speciális 291

4.  Női 4×400-as atlétaváltó 262

5.  Műkorcsolyapáros, speciális

 (Hingyi Ágnes, Hingyi Rita) 201

6. Asztalitenisz, szervátültetett vegyes páros

 (Tóth Irma, Tóth Attila) 196

7.  Röplabdacsapat, szervátültetett 156

8.  Asztalitenisz, szervátültetett vegyes páros

 (Almagro Carmen, Szendi János) 146

9.  Bowling, szervátültetett vegyes páros

 (Hasznos Szabina, Juhász Zoltán) 146

10. Tollaslabda, szervátültetett női páros

 (Hanyu Zsuzsanna, Tilhof Ingrid) 75

AZ ÉV FOGyATÉKOS FÉRFI SPORTOLóJA

1. Osváth Richárd (kerekesszékes vívó) 611 pont

2.  Boronkay Péter (triatlonozó) 532

3.  Velkey Ádám (szervátültetett, atléta) 347

4.  Suba Róbert (kajak-kenu) 310

5.  Csernai Tibor (speciális, alpesi síelő) 224

6.  Hocza Róbert (speciális, gyorskorcsolyázó) 169

7.  Kurucz Tamás (speciális, hófutó) 126

8.  Tóth Attila (szervátültetett, asztaliteniszező) 108

9.  Péter Dávid (speciális, gyorskorcsolyázó) 101

10. Kóka Zoltán (szervátültetett, asztaliteniszező) 88

 AZ ÉV FOGyATÉKOS NŐI SPORTOLóJA

1.  Krajnyák Zsuzsanna (kerekesszékes vívó) 718

2.  Biacsi Bernadett (atléta) 547

3.  Pap Bianka (úszó) 450

4.  Dani Dorka (speciális, műkorcsolyázó) 180

5.  Gyurkó Alexandra (szervátültetett, úszó)177

6.  Biatovszki Míra (siket, sportlövő) 171

7.  óvári Réka (speciális, gyorskorcsolyázó) 153

8.  Szanyi Petra (speciális, alpesi síelő)107

9.  Hasznos Szabina (szervátültetett, bowlingozó) 85

10. Tóth Irma (szervátültetett asztaliteniszező) 38

 

AZ ÉV FOGyATÉKOS SPORTOLóKKAL
FOGLALKOZó EDZŐJE

1. Beliczay Sándor 583

 (kerekesszékes vívás, Osváth Richárd, Hajmási Éva) 

2. Feczer Viktor 390

 (kerekesszékes vívás, Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi) 

3. Csamangó Attila, Győrfi Tamás 268

 (kajak-kenu, Suba Róbert) 

4.  Ecseki Dániel 254 (szervátültetett atléta, Velkey Ádám) 

5.  Kelemen Zsuzsanna 246 (speciális műkorcsolya) 

6.  Erdei Péter 240

 (kerekesszékes vívás, Osváth Richárd, Hajmási Éva) 

7.  Pintér István 194 (speciális padlóhoki) 

8.  Székely Gabriella 171 (szervátültetett röplabda) 

9.  Milos Imre 151 (szervátültetett asztalitenisz) 

10. Soltész István 119 (szervátültetett bowling) 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

A Nemzetközi Speciális Olimpia 

Szövetség alapítójának nevét vise-

lő Eunice Kennedy Shriver Emlék-

nap magyarországi eseményét idén 

a Borsod megyei városban rendez-

zük meg július 20-án, pénteken.

A rendezés jogát február 26-án Szitka 

Péter polgármester és Lengyel Lajos, az 

MSOSZ elnöke együttműködési megál-

lapodásban rögzítette.

„A Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel 

való együttműködés és az együtt gondol-

kodás hosszú múltra tekint vissza Kazinc-

barcikán. Évről évre valamilyen formában 

igyekeznek megjelenni nálunk akár egy 

verseny megrendezésével, vagy valami-

lyen színes programunkban. 2016-ban a 

Kolorfesztivál díszvendégei voltak, ezzel 

szerettük volna még szorosabbra fűzni a 

kapcsolatunkat, mely idén egy rendkívül 

rangos rendezvényben bontakozik ki. A 

szövetség mindennapi áldozatos munká-

ját megismerni, az értelmi fogyatékosokat 

közelebb hozni az ép emberekkel csodá-

latos, de egyben nagyon nehéz feladat. 

A szövetség mindennap ezen dolgozik. 

Olyan űrt töltenek be az életünkben, 

olyan feladatokat látnak el, amit egy ön-

kormányzat vagy egy cég nem tud. A Ken-

nedy Emléknap üzenete nagyon fontos 

számunkra, bízom benne, hogy a városla-

kók is hasonlóképpen látják, és örömmel, 

nyitottsággal látogatnak majd ki a prog-

ramra júliusban.” – mondta Szitka Péter.

A találkozón részt vett Szabó Béla társ-

elnök, Dobi Zoltán elnökségi tag, Sző-

ke Viktória kommunikációs igazgató 

is, akik bővebben beszéltek az Eunice 

kennedy Shriver-napok korábbi sikerei-

ről, valamint arról, hogy milyen kulturá-

lis, sport- és szórakoztató programokra 

számíthatnak azok, akik kilátogatnak a 

rendezvényre. A program szervezésé-

ben és lebonyolításában kazincbarcika 

Város önkormányzatának támogatásá-

val a Barcika Art Kft. nyújt majd szakmai 

támogatást.

Lengyel Lajos MSOSz elnök elmondta, 

hogy a kennedy-nap egyfajta emlékezés 

az alapítókra. Hozzátette: „A Kennedy 

fiú, Timothy Shriver, aki most a Nemzetközi 

Szervezetnek a vezetője, azt kérte, hogy a 

mama és a papa szellemének megfelelő-

en ez a nap ne a gyászról szóljon, hanem 

a boldogságról, az örömről, arról, hogy az 

értelmi fogyatékosságban élőket hogyan 

tudjuk beintegrálni a társadalomba. Ennek 

nagyon nagy szerepe van Magyarországon 

még mindig, hiszen nagyon hosszú ideig 

nem ismerték a fogyatékossággal élő em-

bereket, mivel zárt intézményekben voltak. 

Az 1980–1990-es években kinyíltak ezen 

intézmények kapui. Ma elmondható az, re-

ményeim szerint részben köszönhető a spe-

ciális olimpiának, hogy a sporton keresztül 

egyre többen megismerik és értékelik azo-

kat az eredményeket, amelyeket az értelmi 

fogyatékosságban élők elérnek.”

Forrás: kolorline.hu

Ix. Eunice Kennedy Shriver Emléknap
kazincbarcikán 

Harmadik lett padlóhoki csapatunk
az év Sportolója választáson

IX. EUNICE KENNEDY SHRIVER 
EMLÉKNAP A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN

2018. JÚLIUS 20. 15:00 KAZINCBARCIKA, VÖLGYPARK

TÓTH VERA, DENIZ, DESPERADO, KIRÁLY LINDA ÉS KIRÁLY VIKTOR
Kállai Ildikó, Havasi Gábor, városi művészek előadásai, sportolók, fogyatékossággal élő csoportok, speciális olimpikonok bemutatói

Műsorvezető: Szabó Béla

A rendezvény ingyenes. A rendezvény rossz idő esetén a Don Bosco Sportközpontban lesz megtartva. A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

www.facebook.com/specialolympicshungary  |  www.specialolympics.hu

KAZINCBARCIKA



3736

Magyarországot érte az a megtisz-

teltetés, hogy helyet adhatott az 

Európa/Eurázsiai Speciális Olimpia 

Szövetség (SOEE) Kölyök Sportoló 

konferenciájának.

A konferencia programjában, decem-

ber 7-én elméleti képzések szerepeltek 

a budapesti Aquincum Hotelben, majd 

a második napon gyakorlati bemutató-

kat nézhettek meg a résztvevők a San 

Marco utcai Csalogány EGyMI épületé-

ben, egybekötve az I. Országos Kölyök 

Sportoló Nappal.

A workshopon a magyar résztvevők mel-

lett észt, brit, görög, litván, máltai, len-

gyel, portugál, szlovák, szlovén, horvát, 

albán, török és moldáv kölyök Sportoló 

Program koordinátorok is megjelentek. 

Köszönjük Dr. Kántor Gézáné intéz-

ményvezető asszonynak, Lentner Nóra 

Kölyök Sportoló Program koordinátá-

nak, Wiesnerné Oravecz Évának, Tóth 

Tiborné Balla Juditnak, Werni Gábornak, 

Kovács Andrásnak, valamint a Csalogány 

intézmény tanulóinak és tanárainak oda-

adó munkáját és közreműködését.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Arany fokozatú díjban részesült Ju-

hász József és Tarr Mihály a hétvégi 

versenyen.

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

és a Pestszentlőrinc-Kassa SE közös őszi 

országos versenye ismét sok indulóval, 

izgalmas küzdelmekkel és jó hangulat-

ban telt. Kállai Ildikó fitnesz világbaj-

nok mozgatta meg a sportolókat egy 

lendületes, zenés tornával, majd Baby 

gabi lépett színre és néhány dal elének-

lésével megadta az alaphangulatot. Az 

ünnepélyes megnyitón Dr. Lévai István 

Zoltán, a xVIII. kerület alpolgármestere 

és Lengyel Lajos MSOSz elnök köszön-

tötte a mezőnyt, majd díjak átadására 

került sor.

Több évtizedes, eredményes sport-

szakmai munkájuk elismeréseképpen 

a Magyar judo Szövetség a „Magyar 

Judóért” arany fokozatú kitüntetés-

sel ismerte el juhász józsef  MSOSz 

szakágvezetőt, valamint Tarr Mihály 

ózdi edzőt. A díjakat a Magyar Judo Szö-

vetség elnökségi tagja, Horvay Sándor 

adta át a két kiváló szakembernek.

A hétvégi kassa utcai esemény fény-

pontjaként Csernoviczki Éva is tatamira 

lépett. Az olimpiai bronzérmes sportoló 

Váczi Alexandra speciális olimpikonnal, 

Eb-ezüstérmessel néhány látványos 

fogást és dobástechnikát is prezentált 

az érdeklődőknek. A kicsik árgus sze-

mekkel figyelték a mozdulatokat. Éva 

elmondta, hogy nagy örömmel érkezett 

a versenyre és büszke arra, hogy része-

se lehetett ennek a látványos integrált 

bemutatónak, amely után a versenyen 

remek földharcoknak és dobásoknak le-

hettünk szemtanúi. Egy biztos, judósa-

ink felkészülése jó ütemben halad előre 

Abu Dhabi felé.

A sportág 2005-ben került be a nem-

zetközi Speciális Olimpia versenyrend-

szerébe, azóta minden világversenyen 

– egy 5. hely kivételével – kizárólag 

dobogón végeztek versenyzőink.  2015-

ben, a Los Angeles-i Nyári Világjátékok-

ról 1 arany- és 2 ezüstéremmel érkeztek 

haza judósaink. Legközelebb, 2019 már-

ciusában, Abu Dhabiban szerepelhet-

nek hasonlóan eredményesen, akkor 

rendezik meg ugyanis a következő Nyári 

Speciális Olimpiát.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Kölyök Sportoló Olimpiai bronzérmestől
nemzetközi szeminárium tanulhattak judósaink
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Regionális hófutó versenyt rende-

zett a hétvégén a Magyar Speciális 

Olimpia Szövetség (MSOSZ) és a 

Gyermekekért Diák Sport Egyesü-

let. Az IV. Tiszakécskai Bajnoksá-

gon a versenyzők hó nélkül mutat-

hatták meg, hogyan teljesítenének 

akkor, ha vastag hótakaró lepné el 

a terepet.

Az immár hagyományosnak mondható 

viadal után Wimmer Lászlót, a Magyar 

Speciális Olimpia Szövetség hófutás 

szakágvezetőjét kérdeztük.

Zana Anita: Szabadtéri sportágaknál 

mindig nagy kérdés, milyen időjárási 

körülmények fogadják a versenyzőket. 

A speciális olimpikon hófutók 2018-as 

első versenyén milyen volt az időjárás?

Wimmer László: Amennyiben valaki egy 

szép Tisza-parti kirándulást tervezett erre 

a napra, az jól döntött, mivel ragyogó 

napsütés, kellemes, alig pár fokos janu-

ári időjárásban tehette ezt meg, nekünk 

hófutóknak azonban már kevésbé volt 

szerencsés, hiszen hónak nyoma sem volt.

ZA: Hányan és milyen távokon verse-

nyeztek?

WL: Nem mondhatni, hogy nagy volt a tü-

lekedés, baráti hangulatban 21 tiszakécs-

kei, kőszegi és budapesti versenyző vágott 

neki a 100-, 200-, 400-, és a 4x100 méte-

res távoknak. A viszonylag kevés sportoló 

ellenére remek hangulatban nagyszerű 

versenyeknek lehettünk szemtanúi.

ZA: Kiknek a teljesítményét lehet ki-

emelni a mostani verseny kapcsán?

WL: Mindenféleképpen kiemelném Laka-

tos Márió a Tiszakécskei GYDSE sporto-

lójának teljesítményét, aki már évek óta 

bizonyítja, hogy a legnagyobb tehetség a 

hófutók között, de más sportágakban is 

igen jó teljesítményt nyújt. Két egyéni és 

egy csapataranyéremmel gazdagította 

éremkollekcióját. A váltóban negyedik-

ként, azaz utolsóként futva vesztes hely-

zetből élre vezette a csapatát, ami külön 

érdem. Rajta kívül feltűnt néhány új arc is, 

úgy látom, hogy sok jó képességű sportoló 

van, ha továbbra is lelkesen járnak edzé-

sekre és versenyekre, akkor ők is sokra 

vihetik.

ZA: Tiszakécskén, már ha jól tudom, 

negyedik alkalommal kerül sor hófutó 

bajnokságra. Mit kell tudni a verseny 

történetéről?

WL: Bakos István barátom, a Tiszakécs-

kei GYDSE elnöke vállalta, hogy az or-

szág keleti régiójában helyszínt biztosít 

a hófutók számára. Egy nagyon szomorú 

esemény miatt alakult így, hiszen addig 

keleten Kecskemét volt a házigazdája a 

versenyeknek, de Erdős Erzsó, a kecske-

méti verseny lelkes szervezőjének tragikus 

halála miatt új helyszínt kellett keresnünk. 

Ettől függetlenül nem tettem le arról a 

szándékomról sem, hogy Kecskeméten is 

újra összegyűljünk, és Erzsó emlékének 

adózva nagyszabású sportrendezvényt 

rendezzünk Kecskeméten. Mindenesetre 

Tiszakécske is remek helyszín, remélem, 

még sokáig élvezzük a helyiek vendégsze-

retetét.

ZA: A sportolóktól mire lehet számítani 

a következő Világjátékokon?

WL: Nincs pontos információm, hogy hol 

lesz a soron következő Téli Világjátékok, 

több lehetséges helyszínről hallani, de 

bárhol is legyen, most egy új ciklus elején 

járunk, amikor is a kiválasztáson és a fel-

készülésen van a hangsúly. Meg kell talál-

nunk azokat a sportolókat, akik szívesen 

futnak, terhelhetők, készek a megméret-

tetésre, és személyiségük, sportolói ma-

gatartásuk is alkalmassá teszi őket arra, 

hogy a bővebb válogatott keret tagjai le-

hessenek.

Szerző (forrás): Zana Anita

(mindenamisport.com)

A Magyar Speciális Olimpia Szövet-

ség (MSOSZ) és a Magyar Labdarú-

gó Szövetség (MLSZ) Grassroots 

Igazgatósága idén január közepén 

rendezte meg az idei év első terem-

labdarúgó tornáját a Jász-Nagykun-

Szolnok megyei Homokon. Ennek 

kapcsán kérdeztük Marton Gergőt, 

a Magyar Speciális Olimpia Szövet-

ség labdarúgó szakágvezetőjét.

Zana Anita: Évek óta nagy hagyomá-

nyai vannak a Grassroots labdarúgó-

tornáknak. Mit kell erről tudni? Mikor 

és hogyan indultak el?

Marton Gergő: A Grassroots kifejezésről 

annyit lehetne elmondani, hogy „Minden 

labdarúgó tevékenység, ami nem profesz-

szionális”. Grassroots labdarúgótornákat 

szerveznek többek között gyerekeknek, 

időseknek, hallássérülteknek, gyermek-

otthonban élőknek és értelmi fogyatékos, 

valamint tanulásban akadályozott sporto-

lóknak is. Mi, az MSOSZ két kategóriában, 

a középsúlyos értelmi fogyatékosoknak, 

valamint a speciális szakiskolák tanulás-

ban akadályozott sportolóinak szervezünk 

versenyeket a saját versenyrendszerünkön 

kívül. A közreműködés 2012-ben kezdő-

dött, és reményeink szerint még hosszú 

évekig tart.

ZA: A Grassroots tornákat a Magyar 

Labdarúgó Szövetség támogatja. Mi-

lyen az MSOSZ és az MLSZ közötti 

együttműködés?

MG: Ezeknek a rendezvényeknek a lebo-

nyolítására az MLSZ Grassroots igazga-

tósága kérte fel a Speciális Olimpiát. Ők 

biztosítják az anyagi feltételeket (pálya-

bérlet, játékvezetés, egészségügyi felügye-

let, étkezés, utazási támogatás, eszközök), 

mi pedig a szervezést és a lebonyolítást. A 

két szövetség között kiváló a kapcsolat, az 

MLSZ támogatásával indítottuk a „Szo-

ciális fejlesztő program egyesített labda-

rúgás alkalmazásával” projektünket is, 

mellyel hat egyesületünket dotáljuk egy 

évben. Ezen felül a megyei igazgatóságok 

rendszeresen támogatják regionális verse-

nyeink lebonyolítását.

ZA: Az év első teremlabdarúgó tornája 

Homokon volt. Mit lehet kiemelni a se-

regszemle kapcsán?

MG: Ez egy középsúlyos értelmi fogyatéko-

soknak szervezett torna volt, melyen hat 

csapat vett részt. Az eredmények a követ-

kezők szerint alakultak:

I. Divízió:

1. Szivárvány SE – Hódmezővh.

2. Bárczy DSE – Homok I.

3. Bárczy DSE – Homok II.

 II. Divízió:

1. Teknőc DSE – Karcag

2. Kiskunfélegyháza

3. Szolnok Liget úti Spec. Iskola

 

ZA: Úgy tudom, Homokon nagy hagyo-

mányai vannak a focinak. A Magyar 

Speciális Olimpia Szövetség mennyire 

elégedett ezzel a helyszínnel, és az itt 

tapasztaltakkal?

MG: Homokon mindig roppant barátsá-

gosan és remek környezetet biztosítva fo-

gadják a csapatokat. Évente négy-öt ver-

senyt is rendezünk itt, ez egy fontos bázisa 

az MSOSZ-nek.

ZA: Milyen terveik vannak a Grassroots 

tornákat illetően?

MG: Szeretnénk a résztvevők körét to-

vább bővíteni, és egyre több helyre eljutni 

a programmal. Bízunk benne, hogy ez a 

kapcsolat az MLSZ és az MSOSZ között a 

következő években is megmarad, mert ez 

a program kiváló lehetőség a nehéz anya-

gi helyzetben lévő sportolóknak, egyesüle-

teknek is, hiszen ide tényleg csak focisze-

retet és kedv kell.

 

Szerző (forrás): Zana Anita

mindenamisport.com

Hófutás hó nélkül A Grassroots tornák
Interjú Wimmer Lászlóval és a Speciális Olimpia mozgalom 
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Sárközi Anita EMeRTon-díjas éne-

kesnő hosszú évek óta áll szoros 

kapcsolatban a Magyar Speciális 

Olimpia Szövetséggel.

Zana Anita: Hogyan kezdődött a Ma-

gyar Speciális Olimpia Szövetséggel a 

kapcsolatod?

Sárközi Anita: A Magyar Speciális Olimpia 

Szövetség hívott meg egy rendezvényünk-

re, hogy lépjek fel, énekeljek el pár dalt. Na-

gyon jól éreztem magam, igazi feltöltődés 

volt számomra, és azóta is rengeteg szere-

tetet kapok a speciális olimpikonoktól. Ba-

rátként üdvözölnek egy-egy rendezvényen, 

sportversenyen. Az első alkalommal egy 

úszóversenyen voltam Hajdúszoboszlón. 

Ekkor elég hosszan beszélgettem Lengyel 

Lajossal, az MSOSZ elnökével, és azóta is 

mindig szívesen megyek a speciális olimpi-

konok rendezvényére, ha hívnak.

ZA: 2009-ben volt a Magyar Speciá-

lis Olimpia Szövetség fennállásának 

huszadik évfordulója. Ebből az alka-

lomból egy gálasorozatot rendeztek, 

amely szervezéséből te is kivetted a 

részed. Hogyan emlékszel erre vissza?

SA: Ekkor Szklenár (Baby) Gabival egy há-

romállomásos gálát szerveztünk – Buda-

pesten, Debrecenben és Zalaegerszegen –, 

amelynek célja a Speciális Olimpia mozga-

lom népszerűsítése volt, sporttal, zenével, 

és neves fellépőkkel. A fellépők között volt 

például Csepregi Éva, Lola, Gáspár Laci, 

a Republic zenekar és még sokan mások. 

Több hónapnyi előkészületi munkát igé-

nyelt a programsorozat megszervezése, 

de nagy örömmel, és boldogan dolgoztam 

benne. Egy örök emlék marad ez számomra.

ZA: A közönség mostanság hol láthat? 

Milyen fellépéseid lesznek?

SA: Az elmúlt napokban több tévéfelvé-

telen voltam, aminek nagyon örültem. 

Tehát hamarosan a tévében is láthatnak, 

ami mindig nagyon jó és fontos. A fellépé-

sek terén pedig a tavaszi, a farsangi idő-

szakra készülök gőzerővel.

ZA: Ha jól tudom, emellett új lemezt is 

készítesz. Mit lehet erről tudni?

SA: Tíz éve jelent meg a legutóbbi CD-m, 

és azóta rengeteget változott a popzene, 

ezért úgy gondoltam ideje már egy új al-

bumot megjelentetnem. A legfőbb célom, 

hogy a jól megszokott stílusomban, igé-

nyes szövegekkel, a mai kornak megfelelő 

modern hangszereléssel új dalaim szü-

lessenek. Ennek kapcsán is sok elfoglalt-

ságom van. Sokat dolgozunk a zeneszer-

zőkkel és a zenésztársaimmal a dalokon. 

A terveim szerint ebben az évben meg is 

jelenik majd az albumom.

Szerző (forrás): Zana Anita 

(mindenamisport.com)

7 csapat küzdött a pilismaróti 

Grassroots teremlabdarúgó-baj-

nokságon, amelyen középsúlyos 

értelmi fogyatékossággal élő játé-

kosok alkotta együttesek kaptak 

meghívást.

A versenyt szövetségünk, az MLSZ és 

a település önkormányzata rendezte 

meg közösen. A játékosok izmait  kállai 

Ildikó fitnesz világbajnok melegítette 

be egy közös tornával. A divíziós mér-

kőzéseket követően két csoportban 

folytak a küzdelmek. A végeredmény 

a következőképpen alakult a két cso-

portban: 

I. divízió

1.  Balassagyarmat – RIDENS Szakiskola 

2.  Kastély SE – Diósjenő

3,  Irmák SE – Csobánka

II. divízió

1.  Csalogány Diáksport Egyesület

2.  Bercel

3. Staféta DSE – Kömlőd

4.  Budapest – éNO

Mindenki éremmel és kupával tért haza. 

A Vándorkupát az idei évben Balassa-

gyarmat csapata nyerte el.

Remek csapatok, látványos cselek, 

szép gólok mellett, jó hangulatban telt 

a torna.

Szöveg: Kaliczka Bernadett

és Szőke Viktória

A Speciális Olimpikonok pártfogója Trükkök, cselek és gólok 
 Interjú az énekesnővel Pilismaróton
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A magyar női vízilabda-válogatott 

és az UVSE kapusa, Gangl Edina 

nyerte a Duna Televízióban nagy 

sikerrel futó Honfoglaló vetélkedő 

december 26-i adását. 

A népszerű sportoló pénznyereményét 

a Küzdj Bátran Alapítvány javára aján-

lotta fel. Ennek kapcsán készült interjú 

az európa-bajnok sportolóval.

Szőke Viktória: Hogyan, mikor kerültél 

kapcsolatba a Magyar Speciális Olim-

pia Szövetséggel? 

Gangl Edina: Gyerekkorom óta van egyfaj-

ta érzékenység a hátrányos helyzetű fia-

talok iránt. Édesanyám nevelőszülő, és az 

otthonunkban több mint tíz állami gondo-

zott testvéremet nevelte fel. A Küzdj Bát-

ran Alapítványról először műsorvezető pá-

rom kolléganőjeként, Te meséltél nekem. 

Veled kezdtem el beszélgetni az ő hely-

zetükről, életükről. Ezt követően jött egy 

személyesebb megkeresés a Csalogány 

iskolától, hogy tartsak egy vízilabdás órát. 

Ezen a foglalkozáson nagyon sok gyerek 

jelent meg, különböző korosztályokból, de 

nem csak versenyzők, hanem az iskolában 

tanuló diákok is csatlakoztak.

SZV: Milyen gyakorlatokkal készültél, 

amikor a Csalogány iskolában vizes 

edzést tartottál?

GE: Igyekeztem minél egyszerűbb felada-

tokat kitalálni, hogy a kevésbé vízbiztos 

gyerekek is élvezni tudják a foglalkozást. 

A bemelegítést úgy alakítottam, hogy fel 

tudjam mérni a gyerekek úszástudását. 

Természetesen a labda volt fókuszban és 

már az első hosszoknál is azzal dolgoztak. 

A labda az úszódeszkát helyettesítette, 

ezeket a gyakorlatokat mi is alkalmazzuk, 

amikor lábtempózunk. A következő rész-

ben sorversenyeztünk, ahol 3 csoportban 

a labdaátadást és a labdavezetést gyako-

rolhatták. Azután természetesen jöhetett 

a kapura lövés. Egy kislány beállt a kapuba 

és hihetetlen reflexekkel fogta ki az összes 

lövést. A második kör után ki kellett, hogy 

jöjjön onnan, hogy mindenkinek legyen 

sikerélménye. Szerencsére ezt is nagyon 

élvezték a gyerekek. Az óra végét a leg-

kisebbekkel töltöttem, ők ismerkedtek 

a labdával, de azt jobban élvezték, hogy 

rajtam csünghettek és kompnak használ-

hattak, aki átviszi őket az egyik partról a 

másikra.

SZV: Miért volt fontos számodra, hogy 

élménybeszámolót tarts az értelmi fo-

gyatékossággal élő diákoknak, sporto-

lóknak?

GE: Sok szempontból éreztem fontosnak. 

A Csalogány iskolában nemcsak verseny-

úszók vettek részt a foglalkozáson. Sze-

rettem volna átadni nekik, hogy a sport 

mennyi mindenre jó, milyen örömöket 

okoz az életben. Talán, ha az ember sze-

mélyesen szól a gyerekekhez, nagyobb 

kedvet kapnak arra, hogy kipróbálják a 

mozgást, és egy új örömforrással lehetnek 

gazdagabbak. Ezenkívül azért is volt jó, 

mert megismertem őket kicsit közelebb-

ről. Láttam, hogy ki az, aki nyitottabb, ki 

az, aki zárkózottabb, ezáltal tudtam, hogy 

kitől mire számíthatok a vízben. Megle-

pődtem, mikor záporoztak a kérdések és 

elmesélték, hogy nekik milyen élményeik 

voltak. Sokan figyelemmel kísérték a vi-

lágbajnokságot, és fel tudtak idézni konk-

rét momentumokat, amik tetszettek ne-

kik. Mindemellett persze mindig szeretek 

imádott sportágamról beszélni.

SZV: A találkozás előtt figyelted-e, tud-

tál-e a speciális olimpia mozgalomról?

GE: Párom mesélt többször róla, neki vol-

tak személyes felkérései a szövetségtől. 

Én tőle informálódtam, de természetesen, 

ha valami hír a kezembe került, azt mindig 

átböngésztem.

SZV: Véleményed szerint hogyan tud-

nál folyamatosan kapcsolódni a szö-

vetség munkájához? 

GE: Számomra az az egyik legfontosabb, 

hogy a gyerekek jól érezzék magukat. A 

múltkori foglalkozás úgy éreztem, hogy 

jól sikerült. Azt gondolom, hogy ha a szö-

vetség ezt látja, nem lehet probléma az 

együttműködéssel.

SZV: Miben tudnál közreműködni, se-

gíteni?

GE: Nagyon szívesen vállalok újabb fog-

lalkozásokat, beszélgetéseket. Szívesen 

tartok úszóedzést is. És természetesen, ha 

időm engedi, megyek és szurkolok a ver-

senyzőknek.

SZV: Eddig milyen tapasztalatokkal 

gazdagodtál?

GE: Nagyon kedves emlék marad szá-

momra. Most, hogy újra felidézem ezeket 

a pillanatokat, folyamatosan mosolygok. 

Csupa szeretet vett körül. Jó érzés volt 

látni, hogy élvezik az órát, a sok mosoly-

gós arctól pedig én is feltöltődtem. A 

csapattársaim tudták, hogy menni fogok 

a gyerekekhez és ők is kérdezték edzés 

előtt, hogy milyen volt és, hogy éreztem 

magam. Mosolygósan tudtam beszámolni 

az ott töltött időről.

SZV: Mi jelentette számodra a legna-

gyobb élményt a speciális olimpiko-

nokkal való találkozás alkalmából?

GE: Az, hogy láttam, hogy kikapcsolódnak 

és élvezik minden pillanatát. Úgy érzem, 

hogy sikerült örömet okoznom nekik, ez 

pedig számomra is nagy élmény.

SZV: Véleményed szerint az utóbbi 

időben mennyit fejlődött a társadal-

mi integráció, a fogyatékossággal élő 

emberek elfogadása hazánkban és mit 

tapasztaltál külföldön?

GE: Azt gondolom, hogy egyre nyitottab-

bak a fogyatékossággal élő emberek iránt, 

de természetesen rengeteget kellene még 

fejlődni. Egy képzést csináltam az egye-

temen, ahol fel kellett mérnünk, hogy 

mennyire akadálymentesítettek az épüle-

tek az egyetemen belül. Meglepően sok 

helyen megoldották ezt a problémát, ám 

megdöbbenve tapasztaltam, hogy még az 

épületig zavartalanul eljutott a hallgató, 

de az első, vagy a második emeletre, már 

nem tudott volna feljutni segítség nélkül. 

Egy kicsit szimbolikus ez az eset. A törek-

vés megvan, valamiféle segítség érkezik, 

de még mindig van hova fejlődni.

SZV: Öröm volt számunkra, hogy a 

Honfoglaló játékban nyert pénzösz-

szeget a Küzdj Bátran Alapítványnak 

ajánlottad fel. Milyen élményekkel 

gazdagodtál a vetélkedő során?

GE: Nagyon élveztem a vetélkedőt. 

Igyekeztem úgy játszani, hogy minél na-

gyobb összeggel tudjam támogatni az 

alapítványt.

 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

„Csupa szeretet vett körül” „Csupa szeretet vett körül” 
Interjú Gangl Edinával Interjú Gangl Edinával
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Egy éve kezdte meg működését az 

Egyesített Fitnesz Klub a budapes-

ti Csalogányban és a Budapesthez 

közeli település intézményében, 

Tordason is.

A heti rendszerességgel történő edzé-

sek jó közérzetet, stabil immunrend-

szert, motivációt, fejlődést, testi és 

szellemi kikapcsolódást, közös élmé-

nyeket biztosítanak a résztvevőknek.  A 

program célja, hogy értelmi fogyatékos-

sággal élő, valamint halmozottan sérült 

sportolóink és ép társaik rendszeresen 

együtt mozogjanak és sportoljanak. 

ezt a munkát segíti szaktudásával kállai 

Ildikó fitnesz világbajnok, a program ve-

zetője, aki zenés bemelegítéssel, torná-

val, tánccal és egy jó kis túrázással, gya-

loglással lepte meg a klubok tagjait. Ildi 

irányításával figyeltek a pulzusmérésre, 

újabb légzéstechnikákat tanultak meg, 

használták a lépésszámlálókat és nyúj-

tó gyakorlatokat iktattak be a közös 

tréning végén. A program 2019-ig tart, 

addig háromszáz embert szeretnénk 

bevonni a közös fitneszbe. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

„Fittség fórum”

„Egészségünk, otthon fejleszthető fitt-

ségünk fokozása érdekében a hétvégi 

esemény fórum volt a »köbön«! Legalább 

120-an voltunk együtt a tornateremben, 

ahol jobbnál jobb zenékre mozogtunk. Az 

érdeklődők ezúttal ízelítőt kaptak arról, 

hogyan végezzék helyesen és biztonságo-

san a gyakorlatokat a mindennapokban, 

fittségük és egészségük érdekében. Segí-

tettük egymást ahol csak lehetett és kel-

lett. Szuper volt megint együtt!”

Szeretettel: Kállai Ildikó

Fitnesz világ- és Európa-bajnok

Az Egyesített Fitnesz Program vezetője 

„Fantasztikus és rendkívül hasznos két 

napot tudhatunk magunk mögött. A spor-

tolók, színvonalas előadás keretein belül, 

megismerkedhettek az egészséges élet-

mód fontosságával, otthon végezhető, 

fittséget fokozó mozgásanyaggal, melyet 

egy fitnesz kártya segítségével hazavihet-

tek és nap mint nap gyakorolhatnak.”

Köszönettel: Kaiser Karina

Hammer Ádám mentora, 

partner játékos, labdarúgó, „Az Egészség 

és Fittség Fórum” háziasszonya

„A gyakorlatok, a jó zene varázsa magával 

ragadott és amikor nagyon elfáradtam, 

önmagamat legyőzve, akkor is tovább csi-

náltam! Ez nagyon jó volt, Ildikó!”

Mészáros Szabina

több sportágban is eredményes speciális 

olimpikon a budapesti Csalogány DSE-ből 

„Ildikó gyakorlatait követtem, és közben 

minden rosszat elfelejtettem.”

Farsang Erika

asztaliteniszben Világjátékok-győztes 

speciális olimpikon, tordasi Tempó SE

Kiváló helyszínnek bizonyult ismét 

a monori uszoda versenyzőink szá-

mára a 2018-as év idénynyitó ese-

ményeként.  

Majd 100 versenyző érkezett Budapest-

ről, Győrből, Kőszegről, Gyuláról, Szol-

nokról, Pápáról, és Szigetvárról is a Pest 

megyei város létesítményeibe. 

Ez az esemény felmérő verseny volt a 

2019-es, Abu Dhabiban esedékes Nyá-

ri Világjátékokra, ahová fél tucat úszó 

utazhat majd. A legutóbbi Nyári Spe-

ciális Olimpián, Los Angelesben, 2015-

ben 2 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérmet 

szereztek a magyar speciális olimpikon 

úszók. Hasonlóan jó szereplést vár ta-

nítványaitól Wiesnerné Oravecz Éva 

szakágvezető a következő világese-

ményen. Monoron küzdelmes, szépen 

felépített futamokat láthattak az ér-

deklődők.

Az úszók izgatottan várták a verse-

nyeket, de mindenki tudása legjavát 

nyújtotta. A távok kvalifikációja után 

következtek a döntők. A sajátos divíziós 

rendszer alapján maximum 6 fős cso-

portokra osztották a mezőnyt, minden 

úszó képességeinek megfelelő futa-

mokban küzdhetett. Így megteremtő-

dött mindenki számára a győzelem le-

hetősége.

A dobogós helyen végzett versenyzők 

érmeket, a többiek részvételi szalagot 

kaptak. Az értelmi fogyatékossággal 

élő és tanulásban akadályozott sporto-

lók, úszók heti 2-3 alkalommal edzenek 

medencében és az épekhez hasonlóan 

mind a négy úszásnemben gyakorolnak. 

A sport számukra a teljes élet lehetősé-

gét teremti meg.

Szöveg: Szőke Viktória 

kommunikációs igazgató

Együtt a fittségért, egészségért Monoron ugrottak medencébe
Közös mozgás és túrázás Kállai Ildikóval Tordason és a Csalogányban az úszók a szezonrajton
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Sikeres sportnapot rendeztünk de-

cember 8-án a budapesti intézmény 

tornatermében. Az eseményen be-

mutatkoztak az ország különböző 

pontjairól érkezett (2-7 esztendős) 

Kölyök Sportolók, nemzetközi prog-

ramkoordinátorok, sztárvendégek 

és a Mikulás is tiszteletét tette.

Emellett ünnepélyes keretek között 

megnyitottuk a „A Teljes Élet Titka” 

című fotókiállítást, amely Kovács And-

rás fotográfus képeit tartalmazza. 

Lengyel Lajos elnök úr köszöntötte az 

egybegyűlteket és indította útjára a na-

pot. Megtisztelte részvételével a ren-

dezvényt Németh Csaba MSOSZ elnök-

ségi tag, korábbi sportoló, Hammerné 

Gusztics Magdolna elnökségi tag, Csa-

ládi Program vezető és Hammer Ádám 

Világjátékok-érmes speciális olimpikon. 

ebben a tanévben csatlakozott a kö-

lyök Sportoló Programhoz a Dió EGyMI, 

a kis sportolókat és felkészítőiket egy 

kis ajándékcsomag várta, amivel még 

színesebbé tehetik eszközeiket. Bemu-

tatásra került egy nemrégiben a prog-

ramról készített kampányfilm is, amely-

nek előzetes rövid verziója nagy sikert 

aratott a nézők sorában. A Csalogány 

is csatlakozott a Specális Olimpia egye-

sített Fitnesz Programjához, amelynek 

vezetője Kállai Ildikó fitnesz világbaj-

nok. A csatlakozástól számítva rendsze-

resen edzenek kozma zsuzsával. zsu-

zsa egy játékos, zenés bemelegítéssel 

készült a gyermekeknek.

A közös tornát Sárközi Anita koncert-

jével vezették le. Az emerton-, vala-

mint Interpop Fesztivál díjas művésznő 

mintegy 20 esztendeje pártfogója az 

MSOSZ-nek és egyik kedvelt előadója a 

speciális olimpikonoknak. A rögtönzött 

koncert után következhetett a várva 

várt sportprogram. A kicsik kipróbál-

hatták magukat az akadálypályákon, 

minden állomáson önkéntesek és kol-

légák várták őket. A Kölyök Sportolók 

élvezettel és lelkesen teljesítették a fel-

adatokat. Levezetésképpen a szervezők 

egy mini-kosár bemutatóval is készül-

tek, Arminas Vereika főszereplésével.  

Magyarországot érte az a megtisz-

teltetés, hogy helyet adhatott az 

Európa/Eurázsiai Speciális Olimpia 

Szövetség (SOEE) Kölyök Sportoló kon-

ferenciájának. A tanácskozás program-

jában, december 7-én elméleti képzé-

sek szerepeltek a budapesti Aquincum 

Hotelben, majd a zárónapon gyakorlati 

bemutatókat nézhettek meg a résztve-

vők, egybekötve az I. Országos Kölyök 

Sportoló Nappal.

A workshopon a magyar résztvevők 

mellett észt, brit, görög, litván, mál-

tai, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, 

horvát, albán, török és moldáv kölyök 

Sportoló Program koordinátorok is 

megjelentek.

Végezetül köszönjük Dr. Kántor Gézáné 

intézményvezető asszonynak, Lentner 

Nóra Kölyök Sportoló Program koordi-

nátának, Wiesnerné Oravecz Évának, 

Tóth Tiborné Balla Juditnak, Werni 

gábornak, kovács Andrásnak, valamint 

a Csalogány intézmény tanulóinak és 

tanárainak odaadó munkáját és közre-

működését. 

A jól ismert és kedvelt helyszínen, 

Eplényben versenyeztek alpesi 

sízőink. A januári gyakorlónapot 

követte az a februári edzőtábor, 

amelynek keretében bonyolították 

le az országos bajnokságot a bako-

nyi síarénában.

A körülmények ismét kiválóak voltak. 

Havas időjárásban, kiváló felszerelések-

kel teljesítették a távokat a sportolók. A 

szakág legjobbjai tavaly a Schladmingban 

megrendezett Téli Világjátékokon 2 

aranyérmet, 2 bronzot, és 2 db 4. helyet 

szereztek. Három év múlva pedig már a 

következő téli olimpián bizonyíthatnak. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

I. Országos Kölyök Sportoló Nap Síelés a Bakony lankáin
a Csalogányban
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Ötödik alkalommal rendezte meg 

szövetségünk tenisz szakága azt a 

különleges eseményt, amely az ér-

telmi fogyatékossággal élők sport-

ja és az integráció jegyében zajlik 

minden évben a Teniszsport Világ-

napján.

A február 28-i Speciális Olimpia európai 

Tenisz Nap eseményén tiszteletét tet-

te Dr. Szabó Tünde sportért felelős ál-

lamtitkár asszony is, aki a Világjátékok-

győztes Begovics Évával közösen, egy 

kis teniszbemutatóval egybekötve nyi-

totta meg az eseményt a xVIII. kerületi 

Golden Ace Tennis Club US Open pályás 

csarnokában. A kerület részéről elfo-

gadta a meghívásunkat kucsák László, a 

kerület országgyűlési képviselője, Ughy 

Attila polgármester és Lévai István Zol-

tán alpolgármester is. Az ünnepélyes 

megnyitón többek között Lengyel Lajos 

MSOSz elnök és Sebestyén kata tenisz 

szakágvezető is üdvözölte az egybe-

gyűlteket.

A rendezvény megnyitóján a csodás 

hangú, főként gyermekdalairól ismert 

kovácsovics Fruzsina énekelt a vendég-

seregnek, majd a Csalogány iskolából 

érkező Kölyök Sportolók bemutatóját 

nézhettük meg. 

Idén is sok ismert sportoló és közéleti 

személyiség érkezett a rendezvényre.  

Ők mind a közös játékkal, de akár a je-

lenlétükkel is lelkesítették a speciális 

olimpikonokat, valamint erősítették 

az összetartozás érzését. Marcz Tamás  

olimpiai bajnoknak, a magyar vízilabda 

válogatott szövetségi kapitányának, 

Hunyady emese olimpiai bajnok gyors-

korcsolyázónak, Harsányi Levente mű-

sorvezetőnek, Tápai Szabina EHF Kupa-

győztes kézilabdázónak, Várkonyi Attila 

műsorvezetőnek, Sebestyén Júlia Eu-

rópa-bajnok műkorcsolyázónak, Mérai 

Katalin színművésznek, Szuper Levente 

korábbi válogatott jégkorongozónak, 

Gubacsi Zsófia korábbi Top 100-as teni-

szezőnek és Kolovratnik Krisztián szín-

művésznek egyaránt lelkesen tapsolt 

a közönség. A sztárok közül többen is 

ütőt ragadtak és pályára léptek egy-

egy speciális olimpikon teniszezővel az 

úgynevezett Egyesített Páros Tenisz 

Bajnokság keretén belül.

Ez az év kiemelten fontos a teniszezők 

számára is, hiszen 4 versenyzőnek ada-

tik majd meg az a lehetőség, hogy a ma-

gyar színeket képviselve részt vegyen a 

2019-es SO Nyári Világjátékokon, Abu 

Dhabiban. A sportoló csapat névsora a 

válogató verseny után alakul ki. A Ma-

gyar Speciális Olimpia Szövetség 1989 

óta szervezi az enyhe, a közép, a súlyos 

és a halmozottan értelmi fogyatékos-

sággal élő emberek rendszeres edzés- 

és versenyprogramját.

Az elmúlt évek nagy sikereihez, a Nyári 

Világ já tékokon, európa-bajnok sá go-

kon, és legutoljára az ausztriai, graz-

ban, Schlad mingban és Ramsauban 

meg rendezett Speciális Olimpia Téli 

Világ játé ko kon elért kiváló ered-

ményekhez támogatóink segítsége 

nélkülöz he tet len nek bizonyult. 

2018-ban is mintegy 100 hazai sport-

eseményt tervezünk megvalósítani és 

a sportolók már nagyon készülnek a 

2019-es Abu Dhabiban esedékes Nyári 

Világjátékokra, ahol 90 fős delegáció 

képviseli a magyar színeket. 

A Speciális Olimpia szellemisége a 

sporttal, a sportolás által ébresztett 

tudatossággal, tettrekészséggel és 

küzdeni akarással változtatja meg az 

emberek életét. Buzdítja és erőt ad 

az értelmi fogyatékossággal élőknek, 

küzd elfogadtatásukért, egymás meg-

értésének és tiszteletének fontosságát 

hangsúlyozza világszerte. Jelenleg a vi-

lág 185 országában, több mint 6,5 millió 

sportoló tagja a Nemzetközi Speciális 

Olimpia Szövetségnek. A szakemberek 

szünet nélkül dolgoznak azon, hogy az 

értelmi fogyatékossággal élő embe-

reknek is lehetőségük legyen kihozni 

magukból a legtöbbet, fejleszthessék 

fizikai erőnlétüket, megmutathassák 

bátorságukat és tehetségüket. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Fotó: Németh Andrea

A versenyt a XIXO támogatta.

Labdarúgó válogatottunk nemré-

giben harmadik lett a törökországi 

Lüleburgazban rendezett viadalon. 

A mieink sikere után Szabó Bélát, az 

MSOSZ társelnökét, a magyar dele-

gáció vezetőjét kérdeztük.

Zana Anita: Úgy tudom, hogy a torna 

előtt volt egy összetartás? Erről mit 

kell tudni?

Szabó Béla: Igen, volt egy egynapos gya-

korlás Diósjenőn, amelynek lebonyolításá-

ban a Kastély SE és a NMRSZI Dr. Göllesz 

Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gon-

dozó Otthon közreműködésével, Marton 

Gergő labdarúgás szakágvezető vezényelt 

le. Már ez a kis mini edzőtábor nagyon jó 

hangulatú volt. Aztán következett a repü-

lőút, ami sokaknak nagy élmény volt.

ZA: Mit kell tudni a tornáról? Hány csa-

pat vett rajta részt? Milyen volt a se-

regszemle színvonala?

SZB: Ez egy 14 csapatos torna volt. Raj-

tunk, magyarokon kívül még egy ciprus 

csapat volt, és 12 török alakulat. Izgal-

mas meccseket játszottunk. Talán az első 

meccsünk nem sikerült úgy, ahogy elter-

veztük, de utána már valódi tudását adta 

csapatunk a további mérkőzésein.

ZA: Milyenek voltak

a torna körülményei?

SZB: A török szervezők mindent megtettek 

értünk, a tenyerükön hordoztak minket. 

Színvonalas volt az esemény szervezés 

és lebonyolítása. Egy remek szállodában 

laktunk, ahonnan buszokkal szállítottak 

bennünket a mérkőzések helyszínére. 

A futballpályák és kiszolgáló egységeik 

is minden igényt kielégítettek. Emellett 

kiemelném Kárpáti Orsolya, az MSOSZ 

nemzetközi igazgatójának a munkáját, aki 

a kiutazásunk előtt sokat dolgozott a csa-

patért.

ZA: A kikapcsolódásra is jutott idő. 

Milyen volt a török bazárban?

SZB: Sportolóink számára nagyon fontosak 

ezek az események is. Mindenki nagyon él-

vezte a török piacot, az ott tapasztalt han-

gulat nagyon tetszett a csapat tagjainak. 

Természetesen a vásárlás sem maradt el, 

sok török szuvenírrel gazdagodtunk.

ZA: A tornán megszerzett

bronzérmet miként értékeli?

SZB: Úgy gondolom, hogy büszkék lehe-

tünk a csapatunkra, hiszen a legjobbak 

között, a legmagasabb divízióban sikerült 

harmadiknak lennünk, jó volt magyarnak 

lenni Törökországban.

Szöveg: Zana Anita

Forrás: mindenamisport.com

A játék ereje Magyar bronzérem Törökországból
5. SO Nemzetközi Tenisz Világnap és országos verseny élményekkel 
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A Magyar Speciális Olimpia Szövet-

ség, valamint a Vajda Márta Óvoda, 

Általános Iskola és EGYMI április 

közepén egyesített kézilabda-baj-

nokságot rendezett Pápán. A Ma-

gyar Speciális Olimpia Szövetség 

kézilabda szakágvezetője nem csak 

a tornáról, de terveiről is mesélt 

nekünk. Interjú Czoborné Kilián Il-

dikóval.

Zana Anita: Pápán nagy hagyományai 

vannak a Speciális Olimpia Mozga-

lom kézilabdatornáinak. Miként ala-

kult ez így?

Czoborné Kilián Ildikó: A kézilabdázás 

több évtizedes múltra tekint vissza Pápán 

iskolánkban. Kollégámmal együtt sze-

retjük és űztük is ezt a sportágat az évek 

során. Szívesen adtuk, adjuk át szerete-

tünket, szakmai tudásunkat, igényünket a 

kézilabdázás terén tanítványainknak. 14 

éve választottak meg a kézilabda szakág 

vezetőjének. Az első években más város 

volt a helyszíne a speciális olimpia kézilab-

da-tornáinak. Addig iskolánk saját Pápa 

Kupa Kézilabda Tornákat szervezett. Meg-

választásom után döntöttünk úgy, hogy 

a két tornát egyesítjük. Így lett a helyszín 

Pápa.

ZA: Az idei tornáról mit kell tudni?

CZKI: Éveken keresztül egy általános is-

kola adott otthont a versenynek. Az idén 

először a városi sportcsarnokban rendez-

hettük meg nagy örömünkre, mivel az 

egyesített versenyrendezési forma gyor-

sabbá, technikásabbá tette a játékot. 

Végre, megfelelő körülmény állt rendelke-

zésünkre a mérkőzések lebonyolításához! 

Köszönjük a JMK jótékony segítségét és 

támogatását!

ZA: Hány játékos, hány csapat vett 

részt a tornán?

CZKI: Az április közepén megrendezett 

országos egyesített kézilabdatornára 6 

csapat nevezett. Hársfa SE Budapestről, 

Tempo Tordas SE Tordasról, Esély SE Győr-

ből és a Balla DSE 3 csapata. Közülük 1 

felnőtt, 1 diákkorú fiú és 1 lány csapat. A 

divízionáló játékok után két csoportba so-

roltam a csapatokat képességükhöz mér-

ten. A Hársfa SE, az Esély SE, a Balla DSE 

felnőtt csapata került az I. divízióba. A 

Tempo Tordas SE és a két Balla DSE csapat 

pedig a II. divízióba. A részt vett sportolók 

száma 62 fő volt. A verseny körmérkőzés 

formájában zajlott. A mérkőzések 2x15 

perces időtartamúak voltak, mely eléggé 

megterhelő volt a játékosok számára, de 

majd igyekszünk az állóképességüket fej-

leszteni.

ZA: Szakágvezetőként hogyan értékeli 

a pápai tornát?

CZKI: A partnerjátékosok szépen irányí-

tották a játékot, hozzásegítették speci-

ális olimpikon sportolóinkat a szakmai 

fejlődéshez, sikerélmények megéléséhez, 

személyiségük formálásához is nagymér-

tékben hozzájárultak. Igazán kemény, 

él ve zetes mérkőzéseket láthattunk. Ma-

gatartási probléma most sem merült 

fel. A sportolók fejlődését már évek óta 

figyelem. Kijelenthetem, hogy évről évre 

minden játékos sokat fejlődik. Szeretnek 

kézilabdázni, és szívesen vesznek részt a 

meg mérettetéseken.

Az egyesített forma ebben a sportágban is 

a fejlődést, az elfogadást, az önzetlen se-

gítést, az integráció elősegítését szolgálja. 

Köszönjük partnerjátékosaink részvételét. 

Ebben az évben több új partnersportoló 

csatlakozott mozgalmunkhoz. A verseny 

gördülékenyen és problémamentesen zaj-

lott le, mint mindig.

Amit kiemelnék, az az, hogy az ünnepé-

lyes eredményhirdetést követően a gól-

király-, és gólkirálynő, a legjobb kapus, 

a legjobb játékos különdíjat kaphatott a 

Sérült Gyermekek Egészséges Neveléséért 

Alapítvány támogatásával. A játékosok 

boldogan vették át jutalmukat, és csapat-

társaik velük együtt örültek a teljesítmé-

nyüknek.

ZA: Szakágvezetőként milyen tervei 

vannak a jövőt illetőleg?

CZKI: Készült egy fejlesztési projekt, amely 

az MSOSZ elnökének a döntésére vár. Sze-

retnénk kiterjeszteni, népszerűvé tenni 

más területeken, más fogyatékossági for-

mák esetében is a kézilabdázást! Szakági 

együttműködést is ki kívánunk alakítani 

egyesületekkel, szakági szövetséggel. 

Sok tennivalónk lesz ezzel kapcsolatban 

a jövőben. Igyekszünk mindent megtenni 

annak érdekében, hogy az elképzeléseink 

megvalósulhassanak!

Szerző: Zana Anita

Forrás: mindenamisport.com

A Down Szindróma Világnapja kap-

csán közös sportdélutánra érkezett 

a Videoton FC labdarúgócsapatának 

két korábbi válogatott játékosa a 

budapesti Csalogány iskolásokhoz.

juhász Roland és Huszti Szabolcs be-

melegítette, majd játékra hívta és fociz-

ni invitálta a gyerekeket. A hangulat ba-

rátian kellemes volt, vidáman rúgták a 

bőrt a résztvevők. A kicsik ajándékokat 

is kaptak a labdarúgóktól, amelyeket 

boldog mosollyal fogadtak.

Az eseményt közös fotózás zárta. Szö-

vetségünk és a fehérvári klub között 

évek óta tartó gyümölcsöző együttmű-

ködés alapján valósult meg ez az integ-

rációs program is.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

A Hársfa Egyesület egyik kosárlab-

daedzését rendhagyó módon ven-

dégedzők tartották.

Hollandiából érkezett Jos Wolfs és fia,  

Stevie Wolfs Kiss Miklóssal együtt, egy 

budapesti kosárlabdatornára, de köz-

ben meglátogatták a Hársfa Egyesület 

speciális olimpikonjait az Állatorvosi 

egyetem csarnokában. Fantasztikus 

hangulatú edzés volt. Köszönjük, hogy 

itt voltatok! Thanks jos, Stevie and Mik-

lós. Remélem, ez egy jó barátság kez-

dete. Kusturica után szabadon: „I think, 

this is the beginning of the beautiful 

friendship.”

Szöveg: Galambos Zsolt 

szakágvezető

Sikeres torna és nagy tervek A közös játék öröme a Csaliban 

Holland vendégedzők a Hársfa Egyesületnél 

a kézilabdázóknál
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Nagy megtiszteltetés ért két kiváló 

szakembert is az elmúlt időszakban. 

A Magyar Speciális Olimpia Díj Ezüst Fo-

kozatú kitüntetésben részesült Szilágyi 

Lászlóné, a Szivárvány SE – Hódmezővá-

sárhely elnöke. 

Köszönjük többéves, kimagasló, áldo-

zatos munkáját, amelyet edzőként és 

egyesülete vezetőjeként végzett és 

hozzájárult az értelmi fogyatékosság-

gal élő sportolók megbecsüléséhez, 

integrációjához, társadalomba való be-

illeszkedésének elősegítéséhez.

Díszoklevelet vehetett át Agócs zsu-

zsanna, a Magyarbánhegyesi Speciális 

Sport Egyesület elnöke.

Köszönjük többéves, kimagasló, áldo-

zatos munkáját, amelyet egyesülete 

vezetőjeként teljesített és hozzájárult 

az értelmi fogyatékossággal élő sporto-

lók megbecsüléséhez, integrációjához, 

társadalomba való beilleszkedésének 

elősegítéséhez. Gratulálunk a díjazot-

taknak!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

A balassagyarmati fotókiállításunk 

ünnepélyes megnyitójának kere-

tében együttműködési megállapo-

dást írt alá Medvácz Lajos, Balassa-

gyarmat városának polgármestere 

és Lengyel Lajos, az MSOSZ elnöke.

A szerződéskötés elősegíti az értelmi 

fogyatékossággal élő emberek esély-

egyenlőségének növelését a sport te-

rén, emeli a rendezvények szakmai és 

tárgyi színvonalát.

Köszönjük, hogy Balassagyarmat vá-

rosa támogatja az MSOSz sportren-

dezvényeit. ennek kiváló példája volt 

a 2016-ban megrendezett eunice ken-

nedy Shriver emléknap, vagy az április 

végén, nagy sikerrel lebonyolított or-

szágos, válogató labdarúgó-bajnokság.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Ünnepélyes keretek között, május 

5-én a Dr. Nagy László EGYMI park-

jában avatták fel a Magyar Kosár-

labdázók Országos Szövetségének 

támogatásával épített kosárlabda-

pályát.

A létesítmény az intézmény korábbi 

legendás igazgatójának, szövetségünk 

egykori társelnökének, Rába István-

nak a nevét kapta. A streetball pályát 

rögtön birtokukba vették a sportolók, 

speciális olimpikonjaink tartottak be-

mutatót. A pályaavatót megtisztelte 

jelenlétével többek között Bodnár Pé-

ter MKOSZ főtitkár, Básthy Béla alpol-

gármester (Kőszeg), valamint Zsebe 

Ferenc, az egis körmend tulajdonosa- 

ügyvezetője és Horti Bálint, a körmendi 

csapat válogatott kosárlabdázója. A két 

sportember dedikált labdát és pólót ho-

zott ajándékba.

Az MSOSZ részéről Lengyel Lajos el-

nök, az intézmény képviseletében Nagy 

Gábor igazgató, a kőszegi WINK PSC-

től pedig Pintér István köszöntötte az 

egybegyűlteket. Szövetségünket és az 

MkOSz-t évek óta tartó eredményes 

szakmai együttműködés köti össze, 

amelynek újabb bizonyítéka a kőszegi 

streetball pálya megvalósítása. Sikere-

sen lezajlott közben a 17. Kőszeg Kupa, 

egyben a 4. Rába István Emléktorna is, 

amelyen 11 csapat játszott két napon 

keresztül.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Díjazottjaink Rába István nevét viseli 
a kőszegi streetball pálya

Együttműködés a szolidaritás és
az integráció jegyében
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Az országos atlétika versenyen is-

mét szerepet kaptak Kölyök Spor-

tolóink is. Nagyon büszkék vagyunk 

rá, hogy az egy évvel ezelőtti ver-

senyhez képest háromszor annyi kis 

sportoló vett részt a bajnokságon.

A Kőbányai Komplex EGyMI, a Dió 

EGyMI és a Csalogány EGyMI Kö-

lyök Sportolói mérték össze erejüket 

kislabdadobásban, helyből távolugrás-

ban és 50 méteres futásban is! Szemmel 

látható volt az egyéves munka eredmé-

nye, ami nem csak másodpercekben és 

centiméterekben volt mérhető, hanem 

technikában is ügyesedtek Kölyök Spor-

tolóink, ami edzőink munkáját dicséri.

Külön köszönettel tartozunk a szülők-

nek és családoknak, akik ezen a forró, 

napsütéses délutánon a pálya mellől 

szurkoltak a kis versenyzőknek, támo-

gatják őket a sportolásban. Bízunk ben-

ne, hogy még nagyon sok versenyen 

találkozunk velük! 

Szöveg: Lentner Nóra

Kölyök Sportoló programvezető

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

2014-ig a 8 évesnél idősebb értelmi fo-

gyatékossággal élő sportolók verseny-

programját bonyolította, 4 éve azon-

ban az óvódáskorúak is csatlakozhatnak 

a mozgalomhoz. Az óvodáskorú értelmi 

fogyatékossággal élő gyerekek a Kölyök 

Sportoló Program játékos gyakorlata-

ival ismerkedhetnek. Néhány év múlva 

már speciális olimpikonokként világver-

senyekre is eljuthatnak, hiszen ez az új 

program ehhez segítheti őket.

Lengyel Lajos elnök:

„Az utánpótlásbázis megteremtésének 

egyik alapfeltétele, hiszen a kettő éves 

kortól nyolcéves korig játékos sportfog-

lalkozásokat vezetünk be iskolákban, 

sportegyesületekben, és mi azt várjuk, 

hogy ezek a fiatalok, akik elsősorban szü-

lői háttérrel rendelkeznek, minél többen 

kapcsolódjanak be ebbe a programba és 

később pedig a speciális olimpia verseny-

rendszerébe.”

A Magyar Sport Napja alkalmából, 

a Magyar Tudományos Akadémia 

dísztermében megtartott ünnep-

ségen Szabó Tünde sportért fele-

lős államtitkár és Fazekas Attila 

Erik helyettes államtitkár adta át a 

sportembereknek a díjakat. 

Szabó Tünde ünnepi beszédében el-

mondta: „Tisztelegve a magyarországi 

sport alapjait lerakó nemes elődök előtt 

és elismerve az annak sikeréért és nép-

szerűsítéséért fáradozók munkáját, díja-

kat alapítottunk, hogy a magyar nemzet 

nevében köszönetünket tudjuk kifejezni 

a hazai sportélet kiválóságai: sportolók, 

és segítőik előtt, és követendő példaként 

állítsuk őket a felnövekvő generáció elé” – 

hangoztatta az államtitkár.

A sport népszerűsítésében, a lakosság 

fizikai és erkölcsi állapotának fejleszté-

se érdekében végzett kiemelkedő te-

vékenysége elismeréseként eszterházy 

Miksa-díjban részesült Varga Ferenc, az 

MSOSz korábbi társelnöke, az edelényi 

intézmény legendás vezetője.

Szívből gratulálunk!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Varga Ferenc Atlétika verseny
a Kölyök Sportolók szemszögéből állami kitüntetésben részesült
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A Lobogó utcai pályán gyűltek ösz-

sze a versenyzők, hogy az idény 

utolsó országos viadalán összemér-

jék tudásukat az ügyességi felada-

tokban.

jó hangulatban, sok szép gyakorlatot 

mutattak be a korisok. A szakág sike-

res évet tudhat maga mögött, hiszen 

a tavaly márciusi Téli Világjátékokon, 

grazban 3 érmet is szereztek speciális 

olimpikonjaink.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató  

Mozgásélmény (MATP) szakágunk 

Keszthelyre hívta sportolóinkat 

március 23-án, pénteken az orszá-

gos versenyre. Ismét sok eszköz 

használatával, vidáman és mozgal-

masan telt a sportnap. 

Versenyzőink semmiben nem ismertek le-

hetetlent. Asperján Levente és Dietrich 

Máté, a keszthelyi Vajda jános gimnázi-

um tanulói  készítettek fotókat és vide-

ót az eseményről. A képanyag a mozgás 

feltétlen öröméről és a szeretetről szól. 

Fogadja mindenki sok szeretettel! 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Életre szóló ajándék = MATPÜgyességi versenyen
bizonyítottak a műkorcsolyázók

Éremeső Luxemburgból
kiválóan szerepeltek bocsásaink az eb-n

Egyéniben 7, párosban 4 érmet sze-

reztek versenyzőink Belvaux-ban, 

a május 18. és 21. között megren-

dezett bocsa Európa-bajnokságon, 

amelyen hazánkat nyolc sportoló és 

két kísérő képviselte.

Küldöttségünk összesen 11 érmet gyűj-

tött be, ezek közül ötször a legfénye-

sebb medáliának örülhettünk. Vaski 

Ferenc elnökségi tag és Havasi gábor 

szakágvezető irányította versenyzőin-

ket a helyszínen. gratulálunk sportoló-

inknak és köszönjük a felkészítő edzők 

áldozatos munkáját!

Akikre büszkék lehetünk:

Gyöngyösi Erzsébet

(egyéni) 1. divízió ARANy

Horváth Zsolt

(egyéni) 2. divízió ARANy

Pál András

(egyéni) 3. divízió ARANy

Horváth Erzsébet

(egyéni) 3. divízió BRONZ

Varga Ágnes Veronika

(egyéni) 3. divízió 4. hely

Hordós Erika

(egyéni) 11. divízió BRONZ

Taskovics Ferenc

(egyéni) 12. divízió EZÜST

Bencze József

(egyéni) 13. divízió ARANy

Varga Ágnes Veronika – Horváth Zsolt 

(páros) 1. divízió ARANy

Gyöngyösi Erzsébet – Pál András

(páros) 1. divízió EZÜST

Horváth Erzsébet – Taskovics Ferenc 

(páros) 4. divízió BRONZ

Hordós Erika – Bencze József

(páros) 7. divízió EZÜST

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató
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HóNAP NAP SPORTÁG HELYSZÍN A VERSENY JELLEGE

JÚNIUS

7-12. judo, erőemelés Oberösterreich, AUT Osztrák Nemzeti játékok

9. kézilabda Tordas regionális

9. labdarúgás Putnok grassroots, ért.ak.

14. labdarúgás Szekszárd grassroots, ért.ak.

16-30. judo Budapest
integrált, napközis jellegű 
edzőtábor

21. LABDARÚGÁS Békéscsaba grassroots, spec.szak.isk

23. bocsa zsira regionális csapat

25-28. asztalitenisz kkk edzőtábor

30. asztalitenisz Budapest regionális

JÚLIUS

14-22. judo Pörböly integrált edzőtábor

20. kennedy-nap kazincbarcika

kki többféle zánka erzsébet-táborok

kki bowling kkh edzőtábor

kki tollaslabda kkh edzőtábor

kki kerékpár
Csákánydoroszló /
Szentgotthárd

túra

AUGUSZTUS kki atlétika edzőtábor kkh

SZEPTEMBER

7. MATP Bóly regionális

8. elnökségi

8. labdarúgás zsira regionális

14. labdarúgás Hársfa országos

15. atlétika Szolnok/Budapest országos

18. tenisz Hódmezővásárhely országos 

22.
Vj-ra utazó csapat 
bemutatása

Budapest

25. labdarúgás Hódmezővásárhely regionális

29. erőemelés Solt regionális

29. labdarúgás Csákánydoroszló regionális

kki kerékpár kkh edzőtábor

OKTÓBER

5. padlóhoki Ajka

6. asztalitenisz kazincbarcika regionális

6. kosárlabda Szolnok regionális

6. atlétika Tapolca regionális

11. elnökségi

13. kézilabda Budapest regionális

HóNAP NAP SPORTÁG HELYSZÍN A VERSENY JELLEGE

OKTÓBER

13. bocsa Füzesabony regionális csapat

13. tollaslabda Tiszakécske regionális

13-14. torna Dunaújváros országos

18. görkorcsolya Budapest regionális

19-22. Budva, Montenegro SOEE vezetőségi konferencia

20. bowling Budapest regionális

29-31. Abu Dhabi
SOI Világ Játékok 
delegációvezetői konferencia

kki labdarúgás Róma nemzetközi – meghívásos

kki labdarúgás Zlin, Csehország nemzetközi

kki labdarúgás Prága sport szeminárium

November

3. asztalitenisz Diósjenő regionális

6. tenisz Budapest országos 

10-11. úszás helyszín később országos

15-18.
Világjátékokra 
utazó csapat

Győr edzőtábor

17. elnökségi Győr

23-25. labdarúgás Budapest /Győr országos, nemzetközi

30. bowling Győr/Veszprém regionális

kki labdarúgás Prága SOee konferencia

kki floorball Homok/Szolnok egyesített regionális

kki floorball Győr egyesített regionális

December

1. padlóhoki Kőszeg országos

1. MATP Dunaújváros regionális

4. műkorcsolya Budapest országos

7. MATP kkh regionális – vizes

8. tollaslabda Nagykőrös regionális

8. judo Budapest integrált verseny

 8-9. kosárlabda Pécs országos

11. alpesi sí Budapest műanyagpályás verseny

13. elnökségi

13. gyorskorcsolya Budapest regionális

15. hófutás Budapest regionális

kki labdarúgás Puchov, Szlovákia nemzetközi




