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2019. március 7-én utazunk a nagy 

világeseményre. 8. és 11. között 

részt veszünk a vendéglátó város 

programjában, március 11. és 13. 

között lesznek a divízionálások, 

edzések, majd 14-én sor kerül az 

ünnepélyes megnyitóra is. 15. és 21. 

között versenyek és eredményhir-

detések zajlanak majd, végül márci-

us 21-én a záróünnepségen is felvo-

nulhatunk. Március 24-én érkezünk 

haza a várhatóan eredményes sze-

replést követően. 

2019 márciusában Abu Dhabi, az Egye-

sült Arab Emirátusok fővárosa és Dubaj 

ad majd otthont a Speciális Olimpia Nyá-

ri Világjátékok eseménysorozatának.

„Abu Dhabi és Dubaj kitárja a karját, 

meghívja a világot, hogy jöjjön össze, ün-

nepelje a sportot és bebizonyítsa, a ha-

tárvonalak elmosódnak, a befogadás pe-

dig egyértelmű.” – Nyilatkozta Timothy 

Shriver, a Nemzetközi Speciális Olimpia 

Szövetség elnöke. Ezekre a helyszínek-

re érkeznek majd a mintegy 170 ország 

résztvevői mellett a magyar csapat tag-

jai is. A 62 magyar sportoló 14 sportág-

ban képviseli színeinket. Élénken élnek 

még bennünk a legutóbbi, 2015-ös Los 

Angeles-i Nyári Világjátékok emlékei, a 

82 db magyar érem. A Magyar Speciális 

Olimpia Szövetség vezetői és szakem-

berei bíznak abban, hogy jövő év már-

ciusában is folytatódik éremszerző ha-

gyományunk. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Közeleg a rajt Abu Dhabiban és Dubajban A Világjátékokon induló magyar csapat

A következő sportolók, szakembe-

rek, edzők és kísérők készülhetnek a 

világeseményre:

ASZTALITENISZ (3 sportoló, 1 edző)

Máté Andrea versenyző

Vizsnyai Dávid versenyző

Kajtár Eszter versenyző, partnerjátékos

Dobi Zoltán szakágvezető

ATLÉTIKA (5 sportoló, 2 edző)

Csernai Alexandra versenyző

Kiss Szilvia versenyző

Huzlinger István versenyző

Tóth László versenyző

Lakatos Márió Márkó versenyző

Szautner Mihály szakágvezető

Srp Miklós felkészítő

BOCSA (2 sportoló, 1 edző)

Szöllősi Gyöngyi versenyző

Rácz József versenyző

Havasi Gábor szakágvezető

BOWLING (4 sportoló, 1 edző)

Rénes Márta versenyző

Nagy András versenyző

Wendler Csaba versenyző

Borszéki Péter partnerjátékos

Molnár Melinda szakágvezető

ERŐEMELÉS (2 sportoló, 1 edző)

Fecske József versenyző

Lehoczki János versenyző

Szünstein Mónika szakágvezető

GÖRKORCSOLYA (4 sportoló, 1 edző)

Mayer Barbara versenyző

Bartha Beatrix versenyző

Péter Dávid versenyző

Al-Yassin Mustafa versenyző

Miklósné Malek Erzsébet szakágvezető

JUDO (4 sportoló, 1 edző)

Gátfalvi Vivien versenyző

Váczi Alexandra versenyző

Kovács Ádám Balázs versenyző

Hajdú Ádám versenyző

Juhász József szakágvezető

KERÉKPÁR (3 sportoló, 1 edző)

Varga Mónika versenyző

Kovács Dániel versenyző

Jakab István versenyző

Szabó Attila szakágvezető

KOSÁRLABDA (10 sportoló, 2 edző)

Velkei István versenyző

Nagy Lajos versenyző

Prácser Roland versenyző

Hőbenreich Zsolt versenyző

Benhart Dávid versenyző

Varga Szabolcs József versenyző

Csuti Norbert versenyző

Dudás Dávid versenyző

Szűcs Sándor versenyző

Farkas Beatrix Erika versenyző

Galambos Zsolt szakágvezető

Barabás Krisztián edző

LABDARÚGÁS (11 sportoló, 3 edző)

Király Arnold versenyző

Csenteri Csaba versenyző

Bogdán Sándor versenyző

Szűcs Norbert versenyző

Merényi Norbert versenyző

Ladányi Bence versenyző

Nagy Ferenc partnerjátékos

Burján Zoltán partnerjátékos

Törtei János partnerjátékos

Horváth Dávid partnerjátékos

Bőgér Ákos partnerjátékos

Marton Gergő szakágvezető

Kaliczka Bernadett edző

Szabó Béla edző

TENISZ (4 versenyző, 1 edző)

Keresztesi Alexandra versenyző

Sárosi Balázs versenyző

Kelemen Zsombor versenyző

Cservenka István versenyző

Orbán-Sebestyén Kata szakágvezető

TOLLASLABDA (2 sportoló, 1 edző)

Demeter Judit versenyző

Csonti Mihály versenyző

Sipos Béla szakágvezető

TORNA (2 sportoló, 1 edző)

Latinovits Lívia versenyző

Juhász Sebastian versenyző

Salamonné Szabó Éva edző

ÚSZÁS (6 versenyző, 2 edző)

Bérczi Zsófia versenyző

Nagy Ramóna versenyző

Szilágyi Zsanett versenyző

Rauch Róbert Károly versenyző

Jeney Zoltán versenyző

Rácz Bálint versenyző

Wiesnerné Oravecz Éva szakágvezető

Tóth Judit edző

TOVÁBBI DELEGÁCIÓTAGOK: 6 fő

DELEGÁCIÓVEZETŐ:

Lengyel Lajos

DELEGÁCIÓVEZETŐ-HELYETTES:

Kárpáti Orsolya

SPORTSZAKEMBER:

Dr. Jády György

SAJTÓ, FOTÓ:

Werni Gábor

SAJTÓ, MÉDIA:

Szőke Viktória

ORVOS:

Dr. Sebők Júlia

A Speciális Olimpia 15. Nyári Világjátékok eseményei 2019. március 7. és 21. között zajlanak majd 
Abu Dhabiban és Dubajban. A magyar küldöttség 87 fős lesz, 62 sportolóval a középpontban, akik 
14 sportágban versenyeznek majd.
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Zóna2: ZAYED Sports City

bowling, labdarúgás, tenisz

Labdarúgás: 1245 sportoló,

ebből 719-en a 6+1 fősben. 8 pálya.

Vezetőedzői értekezlet:

március 11. 16.00–17.30

Divízionálás: március 12–13.

Versenyek: március 15-19.

Eredményhirdetés: március 19.

Tenisz: 176 sportoló. 8 pálya.

Vezetőedzői értekezlet:

március 11. 17.45 – 19.45

Divízionálás: március 12-13.

Versenyek: március 14-20.

Eredményhirdetés: március 19-20.

Bowling: a Khalifa International 

Bowling Centerben. 342 sportoló. A 40 

pályából 38 lesz a bevetve.

Vezetőedzői értekezlet:

március 13. 17.45 – 19.15.

Divízionálás: március 15.

Versenyek és eredményhirdetés:

március 16-20. 

Zóna3: YAS Marina Circuit

kerékpár (továbbá YAS LINKS és

AL FORSAN – golf, lovaglás).

Kerékpár: 239 sportoló (+ 35 triatlonos). 

Abu Dhabi Forma-1-es pályája – 370 fé-

rőhelyes lelátó a delegációk számára. 

Edzői értekezlet:

naponta 13.00–15-00

Divízionálás: március 12–13.

Verseny és

eredményhirdetés: március 15–19.

A pálya közelében található a Ferrari 

World, egy óriási, fedett vidámpark!

DUBAJ

Dubai Police Club – atlétika

1015 sportoló. 3227 férőhelyes nézőtér.

Vezetőedzői értekezlet:

március 11. 18.00–20.00 

Divízionálás: március 12–13.

Versenyek és eredményhirdetés:

március 17–20.

Hamdan Sports Complex – úszás

640 sportoló. 1573 férőhelyes nézőtér.

Vezetőedzői értekezlet:

március 11. 17.00–20.00

Divízionálás: március 12–13.

Versenyek és eredményhirdetés:

március 15–20.

Családi programosok

Számukra is lesz kijelölt ingajárati busz, 

illetve kijelölt járat a megnyitóra és zá-

róra, a hivatalos családi programos szál-

lodáktól.

Szűrőprogramok

Helyszíne: ADNEC

Ideje: 2019. március 12–20.

A delegációkat sportáganként be fog-

ják osztani, hogy ki mikor menjen, ezzel 

is elkerülve a nagy torlódást.

7 diszciplínában: fogászati vizsgálat, 

láb- és járásvizsgálat, fittségi vizsgálat, 

egészséges életmód vizsgálat, hallás-

vizsgálat, szemészeti vizsgálat és men-

tális kiegyensúlyozottság vizsgálat.

Ünnepségek

Nyitó: március 14-én 19.00–22.00,

a ZAYED Sports City stadionjában.

Záró: március 21-én 18.00–20.30,

a ZAYED Sports City stadionjában.

Szöveg: Kárpáti Orsolya

nemzetközi igazgató

A világjátékok számokban:

• 170 nemzet – 34 új ország

 kerül be a körbe

• 7000+ sportoló

• 2500 edző, delegátus

• 3000 VIP

• 20000 önkéntes 

• 24 sportág

Közvetítés

Élő: ESPN és az ADSports (Abu Dhabi)

Kapcsolódó események

• Globális fórum az inklúzióról (100 vé-

leményformáló és kulcsbefolyással 

rendelkező személy részvételével)

• Ifjúsági világtalálkozó (50 ország 250 

küldötte)

A világjátékok vázlatos időrendje

Március 7.

A magyar delegáció Dubajba érkezik. 

Március 8–11.

Vendéglátó város program.

Március 12–13.

Divízionálások, egészségügyi szűrő-

programok, fesztivál falu.

Március 14.

Delegációvezetői értekezlet, majd meg-

nyitó ünnepség. 

Március 15–20.

Versenyek, egészségügyi szűrőprogra-

mok, fesztivál falu.

Március 21.

Delegációvezető értekezlet, majd záró 

ünnepség. 

Március 22.

Aznap az Abu Dhabiban lévők Dubajba 

utaznak arra a szálláshelyre, ahol az úszók 

és atléták vannak. Városnézés a terv.

Március 23.

A magyar csapat hazaindul Dubajból 

21.25 órakor, érkezés Budapestre 24-én 

00.40 órakor. A tervek szerint a teljes 

delegáció Budapesten száll meg, hogy 

24-én megejthessük az ünnepélyes csa-

patfogadást.

Március 24.

Ünnepélyes csapatfogadás Budapesten. 

Vendéglátó város program

Bennünket Abu Dhabi vár. 2019 janu-

árjában kapunk bővebb infót a prog-

ramtervükről, de lesz benne pihenés, 

sportos aktivitás, kulturális és kulináris 

tapasztalatszerzés, közösségi program, 

iskolai program.

VERSENYHELYSZÍNEK

ABU DHABI – zónák

Zóna1: ADNEC (expo központ)

asztalitenisz, bocsa, erőemelés, görkor-

csolya, judo, kosárlabda, torna, tollaslab-

da + szűrőprogramok

Asztalitenisz: 237 sportoló. 16 asztal. 

Vezetőedzői értekezlet:

március 11. 17.00–18.30. 

Divízionálás: március 12–13.

Versenyek: március 15–20.

Eredményhirdetés: március 17–20.

Bocsa: 355 sportoló. 16 pálya.

Vezetőedzői értekezlet:

március 11. 18.00–20.00

Divízionálás: március 12–13.

Versenyek: március 14–20 (6,5 nap).

Eredményhirdetések:

március 15, 16, 18, 20.

Erőemelés: 202 sportoló.

Vezetőedzői értekezlet:

március 11. 17.00–18.30.

Versenyek és eredményhirdetések:

március 15–20.

Görkorcsolya: 118 sportoló.

Vezetőedzői értekezlet:

március 13. 10.30–12.00

Divízionálás: március 13.

Versenyek és eredményhirdetés:

március 15–17.

Judo: 128 sportoló. 2 tatami.

Vezetőedzői értekezlet:

március 12. 16.30–18.00

Divízionálás: március 13.

Versenyek és eredményhirdetés:

március 16–18.

Kosárlabda: 715 sportoló. 6 pálya.

Vezetőedzői értekezlet:

március 11-én 17.00–18.30.

Divízionálás: március 12–13.

Versenyek: március 15–20.

Eredményhirdetés: március 21.

Tollaslabda: 209 sportoló. 9 pálya.

Vezetőedzői értekezlet:

március 11. 18.30–20.30

Divízionálás: március 12–13.

Versenyek: március 15–20.

Eredményhirdetés: március 18–20.

Torna: (artistic) 137 sportoló.

Vezetőedzői értekezlet:

március 11. 19.00–21.00

Divízionálás: március 13–14.

Versenyek: március 15–16.

Eredményhirdetés: március 17.

SO Világjátékok tényekben és számokban SO Világjátékok tényekben és számokban
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Hangulatos esemény keretein 

belül mutathattuk be a jövő év 

márciusában, Abu Dhabiban és 

Dubajban versenyző sportolóinkat, 

a szakágvezetőket, felkészítő edző-

iket, delegációtagokat. 

A megnyitón beszédet mondott Lengyel 

Lajos MSOSZ elnök, Sárfalvi Péter he-

lyettes államtitkár, Fábián László MOB 

sportigazgató, Szalay Ferenc MKOSZ el-

nök és Szabó László MPB elnök. 

Mindannyian a speciális olimpikonok ki-

tartását, küzdeni akarását, tehetségét 

emelték ki. 

Az integráció és az egyesített sport 

jegyében együttműködési megállapo-

dást írt alá szövetségünk és egy régi 

támogatónk, az Athlészisz Alapítvány. 

A megállapodás egy közös kosárlabda- 

bajnokság lebonyolításáról szól, amely-

nek első állomása októberben lesz. 

Lengyel Lajos és Lukácsi Tamás látta el 

kézjegyével a szerződést. 

Hangulatfelelősként Molnár Mátyás, az 

M4 Sport műsorvezetője, sportriporter 

csatlakozott hozzánk. A csapatrészek 

felvonulását ismert olimpikonok, világ- 

és Európa-bajnokok vezették.

Szívből köszönjük a támogatást és 

közreműködést Sárfalvi Péternek, 

Venyercsán Bencének, Mednyánszki 

Szilviának, Kállai Ildikónak, Növényi 

Norbertnek, Fábián Lászlónak, Ivkovic 

Stojannak, Béres Tímeának, Hrutka Já-

nosnak, Cserni Jánosnak, Gubacsi Zsófi-

ának, Gangl Edinának.

Herczeg Zoltán divattervező Latinovics 

Lívia tornász és Jeney Zoltán úszó csa-

pattag közreműködésével bemutatót 

tartott a delegáció hivatalos forma-

ruháját felvonultatva. A színpadi be-

mutatók fokozták az ünnepi hangula-

tot. Színvonalas produkciót nyújtott a 

Laukrisz Tánciskola, az OSC Ritmikus 

Gimnasztika Klub, a Gaudate Jelnyel-

vi Kórus, a Csalogány iskola művészeti 

csoportja, valamint a Miklós téri iskola 

néptáncegyüttese. 

Sztárfellépők is szórakoztatták az ér-

deklődőket. Elfogadta meghívásun-

kat az Animal Cannibals, Gáspár Laci, 

a Tűzvarázs Produkció és a Stula Rock 

zenekar is. 

A nemzetközi mozgalom megalakulá-

sának 50. évfordulójáról is megemlé-

keztünk. 

Eunice Kennedy Shriver asszony esz-

méje és gondolatai irányítják a világ 

180 országában, közte hazánkban is az 

értelmi fogyatékossággal élő, valamint 

tanulásban akadályozott sportolók ver-

senyrendszerét, amelyben MINDENKI 

GYŐZTES.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Csapatbemutató sztársportolókkal Csapatbemutató sztársportolókkal
az ünnep jegyében az ünnep jegyében
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Professzionális környezetben, a ta-

valyi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-

tivál helyszínein, csarnokaiban és 

sportpályáin zajlottak a központi 

edzőtáborozás tréningjei, foglalko-

zásai a jövő évi SO Nyári Világjáté-

kok jegyében.

Napi két edzéssel készültek az aszta-

liteniszezők, az atléták, a bocsások, a 

bowlingosok, az erőemelők, a judósok, 

a görkorcsolyázók, a kerékpárosok, a 

kosárlabdázók, a labdarúgók, a tollas-

labdázók, a tornászok, a teniszezők és 

az úszók.

A szakágvezetők, edzők felkészültnek, 

lelkesnek és motiváltnak látták tanítvá-

nyaikat. Az atlétáknál csapattagként se-

gítette az edzések menetét Srp Miklós 

válogatott gyalogló, a tollaslabdázók 

gyakorlásainál pedig az örökös bajnok 

Cserni János működött közre. 

A 87 fős delegáció tagjaira esténként 

érdekes programok vártak, hiszen mo-

tivációs beszélgetéseket hallgathattak 

világklasszis sportolók közreműködésé-

vel. Megtisztelte jelenlétével a központi 

edzőtábort Storcz Botond háromszoros 

olimpiai bajnok kajakos, Mednyánszki 

Szilvia világbajnok kajakos, Kállai Ildikó 

fitnesz világbajnok és Gubacsi Zsófia 

WTA-tornagyőztes teniszező. Mindany-

nyian felidézték sikeres pályafutásukat 

és frappáns, biztató történetekkel lel-

kesítették speciális olimpikonjainkat.

Egy kis szórakozásra is nyílt lehetőség 

az utolsó nap, amikor Pál Szabolcs (Dj. 

Lupy) varázsolt a fiataloknak táncos es-

tet. Kicsit fáradtan, de élményekkel tel-

ve hagyta el az edzőtábort csapatunk 

és már mindenki nagyon várja a Világjá-

tékok rajtját.

2019 márciusában Abu Dhabi, az Egye-

sült Arab Emirátusok fővárosa és Dubaj 

ad majd otthont a Speciális Olimpia Nyá-

ri Világjátékok eseménysorozatának.

Ezekre a helyszínekre érkeznek majd a 

mintegy 170 ország résztvevői mellett 

a magyar csapat tagjai is. A 62 magyar 

sportoló 14 sportágban képviseli szí-

neinket. Élénken élnek még bennünk a 

legutóbbi, 2015-ös Los Angeles-i Nyári 

Világjátékok emlékei, a 82 db magyar 

érem. A Magyar Speciális Olimpia Szö-

vetség vezetői és szakemberei bíznak 

abban, hogy jövő év márciusában is foly-

tatódik éremszerző hagyományunk. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Sikeres központi edzőtábor Győrben Sikeres központi edzőtábor Győrben
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A kazincbarcikai EKS-napon Her-

czeg Zoltán divattervező Szabó 

Attila kerékpár szakágvezetővel, 

és Latinovics Lívia tornásszal, csa-

pattagokkal együtt mutatta be íze-

lítőül a látványos bevonuló ruhát a 

2019-es Nyári Világjátékok kapcsán. 

A divatbemutató aztán a szeptember 

22-i csapatbemutató alkalmával foly-

tatódott, akkor Jeney Zoltán úszó csa-

pattag csatlakozott modellként a kis 

csapathoz.

Herczeg Zoltán divattervező, cégtulaj-

donos, üzletember, a Herczeg Divatház 

alapítója. Lendületével, alkotói kedvé-

vel megállíthatatlanul keresi az igazi, 

saját ösvényt. Kollekciói időről időre 

egyre nagyobb formátumban és egyre 

jellegzetesebb módon, meghökkentő 

ötletektől vezérelve kerülnek a közön-

ség elé. Munkatempója hamar alkal-

mazkodik a lehetetlenül szűk határidők 

teljesítéséhez, évente több divatbemu-

tatót tudhat magáénak. 

A művészetek – leginkább a zene – és az 

élet örömeinek féktelen habzsolása, va-

lamint az önirónia inspirálja alkotói fo-

lyamatait. A riporterek, újságírók egyik 

kedvenc alanya, csak elé kell rakni egy 

bekapcsolt diktafont és azonnal kendő-

zetlen őszinteséggel árad belőle a mon-

danivaló.

Zoli évek óta pártfogója és szimpatizán-

sa a speciális olimpikonoknak, élharco-

sa a társadalmi érzékenyítésnek. 

Forrás: wikipedia.org

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Készül a magyar formaruha
elérhető közelségben Abu Dhabi és Dubaj

A 2017-ben megválasztott Rácz Bá-

lint és Kurucz Tamás mellett idén 

Varga Mátét és Sárosi Balázst is 

sportnagykövetté választotta tá-

mogatónk, az UNIQA Biztosító. 

Mindketten jól tanulnak és eredménye-

sen szerepelnek a sportversenyeken. 

Máté a budapesti Csalogány DSE kiváló 

úszója, emellett a Miklós téri iskola lel-

kes diákja. Balázs a budapesti Pillangó 

SE tehetséges teniszezője, és gőzerővel 

készül a 2019-es Abu Dhabi Világjáté-

kokra.

A biztosítótársaság kettejük pályázatát 

kiemelkedően jónak találta, így őket is a 

támogatott sportnagykövetek köze vá-

lasztotta! Június 20-án volt a díjátadás 

az UNIQA fővárosi székházában.

Az áprilisban meghirdetett Sportnagy-

követi pályázaton ismételten azokat 

a tehetséges és jó tanuló diákokat ke-

resték, akik 7 és 18 év közöttiek, ered-

ményes sportolók és tanulók egyben. 

Számos nagyszerű pályázat érkezett a 

felhívásra, így a zsűrinek idén sem volt 

egyszerű dolga.

Gratulálunk a régi és az új sportnagykö-

veteinknek!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Varga Máté és Sárosi Balázs
UNIQA Sportnagykövet lett



1514

Beszámoló az SOEE sportolói tanácsának üléséről

A Nemzetközi Speciális Olimpia 

Szövetség meghívására 5 fős ma-

gyar küldöttség utazott Bakuba, 

2018. szeptember 23. és 28. között, 

hogy részt vegyen az SOI globális 

ifjúsági találkozóján.

A Speciális Olimpia két jelentős mér-

földkövét – a mozgalom születésének 

50. évfordulóját (1968–2018), valamint 

a 2019 márciusában rendezendő 15. SO 

Nyári Világjátékokat – összekötő fórum 

mottója a „Road from Baku through Abu 

Dhabi to the next 50 years“ (Út Bakuból 

Abu Dhabin át a következő 50 évre) volt.

7 kontinens 45 országának 220 kül-

dötte, továbbá az SOI nagykövetei (pl. 

Natalia Vodianova Vladimir „Vanja” 

Grbic, Nadia Comaneci), vezető testü-

lete, partnerek (pl. ENSZ, UNICEF, Lions 

Clubs), támogatók (INSEAD) csatlakoz-

tak a 4 napos programhoz, hogy tanul-

janak és eszmét cseréljenek egymástól/

egymással. 

A fórum elsődleges célja volt, hogy a 

résztvevő fiatalok megismerjék a ben-

nük rejlő vezetői képességeket, hogy 

tanuljanak a stratégiaalkotásról, a pro-

jekttervezésről és lebonyolításról, hogy 

módszertant kapjanak saját közössé-

gükben megvalósítandó projektjeikhez. 

További célja, hogy kiterjessze a Speciá-

lis Olimpia egyesített sportprogramjá-

nak hatását az iskolákra, az ifjúsági- és 

sportszervezetekre, és megfelelően 

pozícionálja a szervezetet a követke-

ző 50 évre az inkluzív sport és oktatás 

megvalósításában. 

A 4. nap végén a következő konklúziót 

fogalmazták meg a fórum résztvevői:

• Számos, energiával teli, jó képességű 

és elkötelezett fiatal vesz körül ben-

nünket, akik arra várnak, hogy felelős-

ségteljes feladatot kapjanak.

• Szervezetünk számára rendkívül fon-

tos az inkluzív fiatal generáció bevo-

nása a vezetésbe.

• A generációk közötti dialógus és part-

neri viszony kialakítása elengedhe-

tetlen.

• A fiatalokkal kapcsolatos szemléletün-

kön időnként módosítani szükséges.

• A felnőtt társak befektetése által 

minden fiatalból válhat vezető. Ez a 

befektetés szükséges, és megéri.

A fórum zárásaként valamennyi de-

legált aláírta a „Bakui Nyilatkozatot”, 

mely arra ösztönzi a kormányzatokat, 

nemzetközi fejlesztési partnereket, a ci-

vil társadalmat, a fiatalokat, hogy támo-

gassák annak a világnak a megteremté-

sét, amelyben minden fiatal megtalálja 

helyét, és élvezheti az inkluzív sporto-

lás, inkluzív oktatás előnyeit, illetve te-

hetségével, képességével közössége, 

nemzete javát szolgálhatja.

Az SOI felhívására 5 eltérő korú, szak-

mai hátterű és tapasztalatú személyt 

delegált Szövetségünk: egy-egy 15-25 

év közötti Speciális Olimpiai sportolót 

és ép társát. A fiatal páros kiválasz-

tása belső pályázat útján történt: a 

Budai Középiskolában megtartott ér-

zékenyítő órák segítségével, valamint 

#LiveUnified projekten keresztül, mely-

ben fogyatékkal élő és ép fiatalok talál-

koznak, ismerkednek meg egymással. 

A #LiveUnified projekt lezárását köve-

tően pedagógusok és a projektvezető 

javaslata alapján választottuk ki a 20 

éves Csernai Alexandrát, a budai Csa-

logány DSE sportolóját, valamint a 19 

éves Simon Benedeket, a Budai Közép-

iskola diákját. A csapat tagja volt egy 

mentor, aki a fiatal párost segítette a 

pályázat elkészítésében, ill. a részvétel-

re való felkészítésben. Az Elnökségünk 

a #LiveUnified projekt ötletgazdáját és 

projektvezetőjét, Székely Szabolcsot 

nevezte ki az ifjú páros mentorának. 

Őket kísérte még Wiesnerné Oravecz 

Éva edző, gyógypedagógus és elnöksé-

gi tag, valamint Kárpáti Orsolya nem-

zetközi igazgató. A magyar csapat uta-

zását az OTP Bank Nyrt. tette lehetővé.

A bakui Ifjúsági Világtalálkozón való 

részvételünk a kezdete volt a fiatalokat 

aktiváló ifjúsági projektünknek. E prog-

ramot a 2018/19-es tanévben indítjuk, 

azaz már idén ősszel.

A program célkitűzései:

– új egyesített iskolák létrejötte (olyan 

iskolák, ahol évente minimum 2 egye-

sített sport- vagy egyéb jellegű ren-

dezvényt szerveznek az MSOSZ bevo-

násával),

– új inkluzív ifjú párosok toborzása, akik 

az SO szóvivőivé válnak,

– az MSOSZ fennállásának 30. évfordu-

lója (2019) alkalmából országos ifjú-

sági fórum szervezése.

Várjuk a projekthez csatlakozni vágyó 

fiatalok jelentkezését!

Szöveg: Kárpáti Orsolya

nemzetközi igazgató

Bakuban találkozott az ifjúság Bakuban találkozott az ifjúság

Az Európa-Eurázsia Speciális Olim-

pia Szövetség sportolókból álló 

testületének ülésére, mint póttag 

kaptam meghívást.

Erre a feladatra 2016-ban választottak 

meg. 2017-ben a grazi workshopon már 

találkoztam más nemzetek vezetőségi 

tagjaival, így nagyon jó volt, hogy isme-

rősként üdvözölhettük egymást. Nagy 

izgalommal és várakozással indultam 

neki segítőmmel Jakabacska Tiborral.

Az ülés legérdekesebb pontja szá-

momra az volt, amikor fejtegettük és 

átbeszéltük, hogy milyen tulajdonsá-

gokkal kell rendelkeznie az adott nem-

zet vezető sportolójának és a területi 

vezető sportolóknak, utalva és példa-

képnek felállítva a helyi Szövetség el-

nökségi és vezetőségi tagjait, edzőket, 

szakágvezetőket. Vannak olyan nem-

zetek, ahol már működik, hogy azok a 

sportolók, akik alkalmasak a feladatra 

és kimagasló teljesítményt nyújtanak 

segédedzősködnek és kiépített vezető 

sportolói hálózattal rendelkeznek.

Minden vezetőségi tagnak be kellett 

számolnia arról, hogy az utolsó gyűlés 

óta mit tett a nemzeti programban. 

Nagyon örülök annak, hogy én, mint 

póttag is büszkélkedhettem a sporto-

lóknak tartott nagy sikerű Egészség 

és Fittség Alapképzéssel, amit mento-

rommal, Kaiser Karinával vezényeltünk 

le. Így az ülésen a tagok ezt a feladatot 

rám osztották ki.

A szervezők nagyon érdekes szabadidős 

programokkal is kedveskedtek nekünk. 

Megnézhettük Dublin nevezetességeit 

és részt vettünk egy speciális ír vacso-

rán és kulturális programon.

Sok érdekes információval tértem haza, 

amit megpróbálok a hazai vezető spor-

tolónknak, elnökségi tagnak: Németh 

Csabának átadni. Előzetes meghívást 

kaptam a következő testületi ülésre.

Szöveg: Hammer Ádám

SO sportoló



1716

Két judósunk és két erőemelőnk is 

fantasztikusan szerepelt a június 7. 

és 12. között megrendezett nem-

zetközi versenyen. A négy sporto-

lóból hárman pedig a jövő évi, Abu 

Dhabi Nyári Világjátékok jegyében 

is tesztelhették formájukat, vala-

mint felkészültségüket.

Oberösterreichből hat éremmel tér-

hetett haza a magyar delegáció. Az 

erőemelőknél a korábbi Világjátékok-

győztes Baranyi Elemér kiemelkedett 

a mezőnyből teljesítményével. Gratulá-

lunk a sportolóknak és felkészítőiknek! 

Szép munka volt!

EREDMÉNYEK:

Erőemelés:

(a versenyzők három fogásnemben in-

dultak, a végén pedig összetett ered-

ményt hirdettek)

Baranyi Elemér aranyérem 

Fecske József aranyérem 

Judo: 

Gátfalvi Vivien aranyérem egyéniben, 

aranyérem nemzetközi csapatban

Kovács Ádám ezüstérem egyéniben, 

ezüstérem nemzetközi csapatban

A magyar küldöttség további tagjai:

Dr. Jády György delegációvezető, or-

szágos sportigazgató

Szünstein Mónika megbízott erőeme-

lés szakágvezető

Juhász Dániel judo szakágvezető-

helyettes

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Magyar éremeső
az Osztrák Játékokon

Már 16. alkalommal találkoztak 

egymással az AISB amerikai iskola 

és a XVIII. kerületi SOFI diákjai.

A 160 sportoló délelőtt közös játék, 

úszás, bowling, kidobó, kézilabda, 

gördeszkázás, és kézműveskedést kö-

vetően megebédelt, majd atlétikai 

számokban; futásban, közös váltóban, 

kislabdahajításban, távol- és magasug-

rásban versengett egymással. Minden-

ki nagyon jól érezte magát és élmények-

kel távozott a helyszínről.

Szöveg: Miklósné Malek Erzsébet

Mini Speciális Olimpia
Nagykovácsiban
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Együtt edzőtáboroztak a Speciá-

lis Olimpia Nyári Világjátékokra, 

az Abu Dhabiba utazó és a kibő-

vített tartalék válogatott keret 

tagjai a Pestszentlőrinc-Kassa SE 

judokáival.

A nyári integrált judo edzőtábort már 

több mint 10 éve Pörbölyön, a Gemenc 

Zrt. Ökoturisztikai Központjában rende-

zi az egyesület. A csodálatos környezet, 

sok-sok programlehetőség, minőségi 

szállás és étkezés feledtették a napi 2 

edzés és külön gyakorlás okozta fára-

dalmakat.

A többségi és speciális olimpikon spor-

tolók együttes felkészülése kitűnő 

alap a 2019-es Világjátékokra utazó 

versenyzőknek, akik nem szeretnének 

szakítani a hagyományokkal, és „ter-

mészetesen” dobogós helyezésekkel 

szeretnének hazatérni az Olimpiáról. 

A Világjátékokra utazó sportolók: Gát-

falvi Vivien – 86 kg, Váczi Alexandra 

– 48  kg, Hajdú Ádám – 80  kg, Kovács 

Ádám – 90  kg. Az edzőtábort meglá-

togatta az MSOSZ részéről dr. Jády 

György országos sportigazgató úr. To-

vábbi SO résztvevők: Lipták Viktória, 

Kovács Mihály, Horváth Zsombor, Kán-

tor Gábor, Szünstein Dániel, Megyesi 

Orsolya. 

A tábori programok közül néhány, a tel-

jesség igénye nélkül: szarvas és vaddisz-

nó les, kerékpártúrák, kenutúra, erdei 

gyalogtúra, erdei kisvonatozás, ügyes-

ségi és más egyéni és csapatjátékok stb. 

Feledhetetlen élmény, mikor pl. kerék-

pározás közben felettünk sasok, fekete 

gólyák köröztek és a visszaúton vaddisz-

nó konda kelt át a töltésen, tőlünk 20-30 

méterre, vagy szarvascsapat (rudli) kelt 

át az erdei úton. A dunai fürdőzés mel-

lett Kovács Mihály szarvaspörkölttel 

kápráztatta el a csapatot. 

A Speciális Olimpikonok, valamint a 

Pestszent lőrinc-Kassa SE sportolói 

nevében köszönjük a Gemenc Zrt. 

és Csonka Tibor vezérigazgató úr-

nak a több mint 10 éves támogatá-

sát, a Magyar Judo Szövetség, a Ma-

gyar Speciális Olimpia Szövetség és a 

HungaroControl Zrt. támogatását a 

felkészüléshez és az edzőtábor meg-

rendezéséhez.

Szöveg: Juhász József

judo szakágvezető

Judo Edzőtábor Pörbölyön

A nemzetközi versenyt Usterben a 

Svájci Speciális Olimpia Szövetség 

és a Speciális Igényű Judozók Szö-

vetsége (Special Needs Judo Union) 

közösen szervezte az SO szabályai 

szerint, a versenyzők „SO-érmeket 

kaptak”. 

Az első versenynapon divízionálás és 

vegyes összetételű, nemzetközi csa-

patverseny zajlott le. A divizionálást kö-

vetően a versenyzők 8 csapatba lettek 

beosztva. Sportolóink a csapatverseny 

során az 1. helyezettől 4. helyezést elért 

csapatokban szerepeltek.

Kovács Ádám remekül szerepelt, az öt 

mérkőzéséből négyet megnyert, már 

csak egy volt hátra számára. Strandpa-

pucsban kocogott lefelé a lelátó egye-

netlen lépcsőin, amikor megbotlott, 

kifordult és alaposan megdagadt a bo-

kája, szüksége volt elsősegélyre. Hála 

Istennek, Ádámnak nem lett komolyabb 

sérülése, másnap – ugyan földharcban – 

de versenyezhetett. 

Másnap került sor az egyéni versenyek-

re, amelyeken sportolóink remekeltek. 

Horváth Zsombor, Szünstein Dániel, 

Váczi Alexandra 1. helyezett lett a di-

víziójában (1-es div.). Lipták Viktória 2. 

lett úgy, hogy az utazás előtti edzésen 

megsérült a bokája, ennél fogva föld-

harcban indult, de itt is összeszedett 

egy sérülést mérkőzés közben. Kovács 

Ádám 2., Ivanics Gergely 3. helyezést 

ért el a legerősebb divízióban körbeve-

rés után, ellenfelük kb. 25 kg-mal volt 

nehezebb náluk. A verseny 4 tatamin 

zajlott, mindegyik tatamin különdíj-

jal jutalmazták a legszebb technikával 

versenyző sportolót. Horváth Zsombor 

kapta az egyik különdíjat. A versenyzők 

döntő többségben Ny-Európából jött, 

ennél fogva a judozók nagy többsége 

értelmileg akadályozott sportoló volt. 

A delegáció mint sportteljesítménye, 

mind magatartása alapján öregbítette 

a magyar SO jó hírnevét. Az utazás és 

a szállás költségeit a Magyar Judo Szö-

vetség állta, míg az étkezés és nevezési 

költségeket Szövetségünk fizette. Elő-

ször fordul elő, hogy sportági szakszö-

vetség hozzájárul egy nemzetközi SO 

verseny utazási- és szállásköltségeinek 

finanszírozásához.

A magyar delegáció tagjai:

Sportolók:   

Horváth Zsombor 

Pestszentlőrinc–Kassa SE

Ivanics Márton – Mushin JC

Kovács Ádám – Életjel

Lipták Viktória – Életjel

Szünstein Dániel – Óbuda JC

Váczi Alexandra – Életjel

Vezetőedző: Juhász József

Delegációvezető:  Dr. Jády György

Az információkat Dr. Jády György

delegációvezetőtől kaptuk!

6 magyar érem Svájcból
köszönet a judosoknak 
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A judo szakágnak 2018-ban is sűrű 

programja volt, eddig 3 hazai és két 

külföldi, nemzetközi versenyen vet-

tünk részt. 

Június elején, az Osztrák Nemzeti Já-

tékokon két sportolónk, Gátfalvi Vivien 

arany-, Kovács Ádám ezüstérmet szer-

zett, Juhász Dániel kísérte a csapatot.

Svájcban, Usterben nemzetközi ver-

senyen vettünk részt. Juhász József 

szakágvezető mellett 6 versenyző in-

dult, 6 éremmel tértünk haza. Váczi 

Alexandra, Szünstein Dániel, Horváth 

Zsombor arany-, Lipták Viktória, Kovács 

Ádám ezüstérmesek lettek, annak elle-

nére, hogy sérülten fejezték be az utol-

só mérkőzésüket, Ivanics Márton pedig 

bronzérmet szerzett. Horváth Zsombor 

különdíjat kapott a legszebb techniká-

ért, egy gyönyörű válldobásért, amivel 

győzött. A svájci versenyre a kitűnő ren-

dezés, színvonalas szórakoztató műso-

rok mellett a koronát a helyszíni ökör-

sütés tette fel. 

Mindkét versenyt a jó szervezés, a jó 

hangulat jellemezte, de kemény ellen-

felekkel kellett megküzdeni a helye-

zésekért. A két utazás során, dr. Jády 

György vezette a csapatot, köszönjük 

a jó hangulatot és a gyors intézkedést.

A hazai versenyek között két új helyszín 

is szerepelt, az egyik júniusban Budaör-

sön, a Mushin Judo Klub, Szekeres Ákos 

rendezésével, a másik Székesfehérvá-

ron, a Most Cselekvők Egyesület, Tör-

teli Zoltán rendezésével. Mindkettő jól 

szervezett, jó hangulatú verseny volt, 

és külön öröm, hogy sok új versenyző 

lépett tatamira, több mint 40 fő lépett 

tatamira, versenyenként.

Az első, és második versenyükön debü-

táló sportolók között sok ígéretes te-

hetség mutatkozott be, megszorongat-

va még az olimpikonokat is. Reméljük, 

a következő olimpiai válogatásnál már 

beleszólnak a trónkövetelők is az uta-

zókeretbe. Köszönjük a Magyar Judo 

Szövetség, ezen belül dr. Tóth László és 

Nagy András támogatását, hogy költ-

ségviselésben, felszerelésben hozzájá-

rult sportolóink sikereihez!

Szöveg: Juhász József

judo szakágvezető

A táborban két tagszervezet, a 

győri Staféta DSE, valamint a pápai 

Balla DSE diákjai és tanárai vettek 

részt. A tábor nem sport-tábor né-

ven futott, de így is nagyon sokat 

mozogtunk.

E mellett számtalan központi progra-

mon vettünk részt: túra, trambulin, 

kerékpározás, sárkányhajózás, gokarto-

zás, éjszakai akadálypálya, kalandpark, 

gyalogtúra a strandra, csúszda haszná-

lat, táncház, hadipark, kutyabemutató, 

hősök napja (tűzoltó, rendőr, mentő, 

katona), kézműves foglalkozás, sétaha-

jó, laser tag, drogprevenció, koncertek, 

tábortűz, nyitó és záró ceremónia, ter-

mészetesen napi szinten strandolás és 

esti foci egymásközt. A programok szí-

nesek és változatosak voltak, kár, hogy 

az edzőtábor jellege nem maradhatott 

meg. Összeségében nagyon jól éreztük 

magunkat.

Köszönjük a lehetőséget.

Szöveg: Szautner Mihály

csoportfelelős

Erzsébet-tábor Zánkán
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Méltósággal teli ünneplés
Kazincbarcikán

Jókedv és mosolygós arcok a IX. 

Eunice Kennedy Shriver Emlékna-

pon – a Győztesek Világa Kazincbar-

cikán is sikerrel mutatkozott be.

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség, 

Kazincbarcika városának önkormány-

zata és a Barcika Art Kft. közös szerve-

zésében fergeteges, érzelmekkel te-

letűzdelt, programokban gazdag és az 

integrációt támogató rendezvényt va-

lósítottunk meg. Köszönjük, hogy ilyen 

sokan kilátogattak a Völgy Parkba és 

megismerkedtek a speciális olimpiko-

nok fantasztikus világával.

Az emléknapon a Nemzetközi Speciális 

Olimpia mozgalom alapítójára, tiszte-

letbeli elnökére emlékeztünk, de nem 

csak itthon, hanem szerte a világon, 

összesen 185 országban, ugyanezen 

a napon. Szakágaink bemutatkozása 

mellett kulturális programok, népszerű 

Méltósággal teli ünneplés
Kazincbarcikán

KAZINCBARCIKA
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Tollaslabda Edzőtábor
Abu Dhabi jegyében 

Július 2. és 6. között Cegléden megtartottuk a tollas-

labda speciális válogatott edzőtáborát, amelyen a Vi-

lágjátékokra készülő versenyzők és a tartalékok vehet-

tek részt.

A munkájukat segítették a helyi sportolók is. A jól felsze-

relt, profi csarnok hat pályáján 24 sportoló edzhetett. A jól 

megszervezett tábor nagyon hasznos volt a válogatottak 

számára. Délelőttönként inkább a technikai és taktikai ele-

meket gyakoroltuk, illetve ügyességi feladatokat végeztünk. 

Délután pedig a mérkőzések mellett az alap és speciális erő-

sítés volt a cél. A köredzésen megjelentek a súlyzók, az ug-

rókötelek, az ugrógátak, illetve a saját testsúlyt használtuk 

fel az erősítéshez. Mindenki keményen dolgozott, elégedett 

lehet Sipos Béla szakágvezető és Cserni János örökös bajnok, 

szakágvezető-helyettes is tanítványaik formája láttán. 

Köszönjük az információkat Cserni Jánosnak! 

Újabb felkészülési állomáson verse-

nyeztek a tollaslabdázók. 

Szövetségünk és a Gyermekekért DSE 

sikeres versenyt rendezett november 

24-én a tiszakécskei Városi Sportcsar-

nokban. A technikai elemeket, ütése-

ket, szervákat kiválóan gyakorolhatták 

a Világjátékokra készülő versenyzők: 

Demeter Judit és Csonti Mihály is. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Fotó: Hoffer Szilvi

Országos tollaslabdaverseny Tiszakécskén

fellépők, olimpikonok jelenléte színesí-

tette a napot. Az integrált fáklyás futás-

gyaloglás ismét nagy sikert aratott, sok 

indulóval a mezőnyben. Kazincbarcikán 

köszönthettük többek között Sárfalvi 

Péter helyettes államtitkárt, világbaj-

nok öttusázót, Czene Attila olimpiai 

bajnok úszót, Mednyánszki Szilvia vi-

lágbajnok kajakost, Kállai Ildikó fitnesz 

világbajnokot, Fráter Viktória olimpikon 

ritmikus gimnasztikázót, Veress Amaril-

la paralimpiai bronzérmes vívót, Szabó 

László MPB elnököt, valamint triatlon 

versenyzőket is a lelkes diákok, önkén-

tesek és persze sportolóink közreműkö-

dése mellett. 

A speciális olimpia kiemelt ünnepén 

színpadra lépett és hatalmas sikert ara-

tott a Desperado, a Deniz Live, a Tóth 

Vera Trió, Király Linda és Király Viktor 

is. Nagy tapsot kaptak az értelmi fo-

gyatékossággal élő előadók, a városi 

művészeti csoportok, a sportolók be-

mutatkozásaikkal. Remek hangulatot 

teremtett például Havasi Gábor kon-

certjével, de Herczeg Zoltán divatbe-

mutatóját, és a Gaudate Jelnyelvi Kórus 

produkcióját is nyitott szívvel figyelték. 

Sportoltunk, ismerkedtünk, játszot-

tunk, buliztunk, együtt töltöttünk egy 

kellemes és igazán emlékezetes napot 

Kazincbarcikán! 

Nagy köszönet mindenkinek!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Méltósággal teli ünneplés
Kazincbarcikán
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Rendkívül sikeres nemzetközi meg-

mérettetésen van túl a magyar de-

legáció, amelynek tagjai október 

18. és 21. között Odense-ben, a 

skandináv ország harmadik legna-

gyobb városában vehettek részt 

rangos bajnokságon.

Sipos Béla szakágvezetőként és dele-

gációvezetőként, míg az örökös bajnok, 

szakágvezető-helyettes Cserni János 

második edzőként kísérte a sportolókat 

a nemzetközi tornán. A rutinos játékos-

nak számító, Világjátékokra készülő De-

meter Juditnak (Losi DSE) női egyesben 

nem volt ellenfele, minden mérkőzését 

fölényesen nyerte. Játszott német, 

belga, dán tollaslabdázóval, de az ösz-

szes vetélytársát könnyedén győzte le. 

Nagyistván Erika (Losi DSE) és Dinók 

Julianna (Solti Tornádó SE) nehéz diví-

zióba került, nekik még egymással is 

kellett játszani, fejenként 6 meccsen 

léptek pályára, ami alaposan kivette az 

erejüket, de végig becsületesen küz-

döttek. Első nagyobb versenyükön Eri-

ka az ötödik, Julianna a negyedik helyen 

fejezte be szereplését. Női párosunk 

nagy küzdelmek és csaták után ezüstér-

mes lett.

Férfi egyéni versenyzőink a két legerő-

sebb divízióba kerültek, 6-6 ellenféllel 

játszottak. Lakatos Márió (Gyermeke-

kért DSE) az első mérkőzésén túlide-

geskedte magát, sajnos vereséggel 

kezdett, de utána az összes játszmát 

megnyerte, így ezüstérmes lett. 

Topjánszki László (Losi DSE) és Csonti 

Mihály (Solti Tornádó SE) összekerült 

egymással. Ebben a divízióban nagyon 

kiegyenlített volt a mezőny. Laci mind-

egyik meccsén 3 szettet játszott. A fiúk-

nál nagyon szoros eredmények szület-

tek, de a rutintalanság és az egy napon 

lejátszott sok meccs kivette a mieink 

erejét. Topjánszki László a negyedik, az 

Abu Dhabi világeseményre koncentráló 

Csonti Mihály pedig az ötödik helyezé-

sig jutott.

A vegyes párosok mezőnyében nehéz-

ségek nélkül győzött kategóriájában a 

Világjátékokra hangoló Demeter Judit 

– Csonti Mihály kettős. 

Fiú párosunk pedig a dobogó második 

fokára állhatott fel az eredményhirde-

téskor. Topjánszki Lászlónak például 

ínhüvelygyulladással is meg kellett küz-

denie, de hősiesen, fájós kézzel is dere-

kasan helytállt.

Sipos Béla szakágvezető elégedetten 

értékelte versenyzőink szereplését, el-

mondta, hogy alig 5 hónappal a Nyári 

Világjátékok előtt Demeter Judit és 

Csonti Mihály itt mérhette fel, hogy hol 

tart a felkészülésben. Az eredmények 

azt mutatják, hogy jó úton haladnak. A 

viadal része volt egyébként a Dán Nyílt 

Tollaslabda Bajnokságnak, így a részt-

vevőknek lehetőségük volt a világ leg-

jobb játékosainak meccseit is megnéz-

ni. Ez pedig hatalmas élményt jelentett 

mindannyiuk számára. 

Információ: Sipos Béla 

tollaslabda szakágvezető 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

2 aranyat és 3 ezüstérmet Sikeres tenisz világbajnokság
hoztak haza Dániából tollaslabdázóink Santo Domingóban

November közepén a Dominikai 

Köztársaság adott otthont az elő-

ször megrendezésre kerülő tenisz 

világbajnokságnak, amelyet a ren-

dezők bevallása szerint 10 év előké-

szítő munka előzött meg.

A rendezvényt az INKLÚZIÓ jegyében 

a Speciális Olimpia Mozgalom egye-

dülálló UNIFIED SPORTS Programjának 

keretén belül szervezték, ami annyit 

jelentett, hogy az esemény nagy hang-

súlyt fektetett az „egyesített páros ver-

senyszámokra”. Többek között először 

került megrendezésre az ún. „egyesí-

tett csapatverseny” és számos ország 

– közöttük Magyarország is – az egyéni 

versenyszám mellett „csak” egyesített 

párosban indította sportolóit. Hazán-

kat Begovics Éva a 2015-ben vegyes pá-

rosban Világjátékokat nyerő női játéko-

sunk, Böcz Gabriella, korábbi teniszező, 

partnerjátékosunk és Orbán-Sebestyén 

Kata tenisz szakágvezető, vezetőedző 

képviselte.

A világ összes tájáról összesen 30 or-

szág, 298 speciális tenisz játékosát ne-

vezték. Európát Svájc, Németország, 

Spanyolország, Ausztria, Monaco és 

Magyarország képviselte. Közép- és 

Dél-Amerikát Argentína, Kuba, Bolívia, 

Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, 

Equador, El Salvador, Guatemala, Hon-

duras, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela 

és a közel 50 főt indító Dominikai Köz-

társaság képviselte. Észak-Amerikából 

az Egyesült Államok indított 3 csapatot, 

három különböző államból. Délkelet- 

Afrikából Malawi női egyesített párosa, 

a Távol-Keletről Pakisztán, míg Észak-

Afrikából Egyiptom férfi egyesített 

párosa indult. Fantasztikus nemzetközi 

közösség alakult ki az esemény alatt. 

A megnyitó és záró ünnepély a Santo 

Domingo-i Parque del Este csodálatos 

teniszstadionjában került megrende-

zésre, amely több ezer néző számára 

nyújtott lehetőséget a nagyszabású 

gálák megtekintésére. Dominikai hí-

rességek mellett beszédet mondott 

a Dominikai Köztársaság „La Primera 

Dama”-ja, azaz „First Lady”-je Candida 

Montilla de Medina asszony, aki nem-

csak fővédnöke, támogatója volt az 

eseménynek, hanem egész héten tisz-

teletét tette a versenyen, sőt a szerdai 

napon egy gálavacsora keretei között 

még a magyar csapattal is lefotózták. A 

megnyitón beszédet mondott Timothy 

Shriver is a Special Olympics Internatio-

nal elnöke, aki a csapatok bevonulása 

előtt örömmel köszöntötte a magyaro-
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SOI nemzetközi teniszversenySOI nemzetközi teniszverseny
Santo DomingóbanSanto Domingóban

kat is. Ugyanitt találkozott a csapat az 

SOI magyar származású kommunikáci-

ós igazgatójával, Kirsten Sütő Seckler-

rel is. A megnyitón elhangzott a Speci-

ális Olimpia Mozgalom sportolói esküje 

is, amit az atléták képviseletében egy 

spanyol és egy amerikai teniszező mon-

dott, majd az olimpiai lángot is meg-

gyújtották a közelgő Abu Dhabiban 

megrendezésre kerülő Világjátékok 

tiszteletére, amit egy egyiptomi, egy 

Malawi-i, egy pakisztáni és egy domini-

kai sportoló vitt. 

Az esemény tenisz szakmai szempont-

ból is lényegesnek számított, hiszen az 

ITF, a WTA és az ATP (Nemzetközi Tenisz 

Szövetség, Női Profi Teniszezők és Férfi 

Profi Teniszezők Szövetsége) képvise-

lői is tiszteletüket tették a versenyen, 

hiszen a szabályzat ma már teljesen 

a nemzetközileg is egységesített tu-

dásszintek szerinti beosztás (piros, na-

rancs, zöld és sárga szintek) alapján mű-

ködött. A divízionálást pedig felváltotta 

a Nemzetközi Tenisz Szövetség ún. ITN-

je, amely egy világszerte elfogadott és 

használt objektív „tudás és képesség 

mérő módszer”, ami 2 éve az SO-ban is 

bevezetésre került. 

A magyar csapat első mérkőzése a hi-

vatalos megnyitó előtt zajlott, ahol is 

győzelemmel zárt egyesített párosunk 

egy elég jó bolíviai páros ellen. A végső 

győzelemért Venezuelával játszottak 

a lányok, akiktől végül döntő szett-

ben kaptak ki. Éva egyéni mérkőzései 

csak a hét második felében kezdődtek. 

Éles, komoly sportértékkel bíró izgal-

mas meccsek következtek, ahol végül 

szintén ezüstéremmel zárt a magyar 

játékos, aki a döntőben egy igen erős 

Puerto Rico-i teniszezőtől szenvedett 

vereséget. 

A szerdai napon zajló gálavacsorán két 

fővel bővül a magyar csapat, hiszen a 

tenisz rendezvénnyel párhuzamosan 

egy vezető sportolói konferencia is 

megrendezésre került Santo Domingó-

ban, ahol Hammer Ádám és mentora, 

Jakabacska Tibor képviselte Magyaror-

szágot. Hatalmas örömmel egyesültek 

a magyarok és a vacsora alkalmával 

nemcsak Candida de Montilla asszony-

nyal, hanem Mary Davis-szel, az SOI ve-

zérigazgatójával is sikerült találkozni. 

Hatalmas megtiszteltetés érte Orbán-

Sebestyén Kata vezetőedzőt, hiszen a 

verseny technikai vezetői korábbi szak-

mai munkája miatt a jelenlévő 56 edző 

közül felkérték, hogy a csütörtökön 

zajló Unified Experience nevű tenisz gá-

lán, három külföldi kollégájával együtt 

legyen az esemény szakmai vezetője és 

Mary Davis SOI vezérigazgató, számos 

SOI elnökségi tag, valamint a dominikai 

kormány tagjainak – akik az eseményre 

örömmel vállalták a szereplést – ideig-

lenes edzője. Különböző országok (Me-

xikó, USA, Kuba, Honduras, Bolívia stb.) 

speciális teniszezői és a „nagyemberek” 

által alkotott párosok fantasztikus han-

gulatban telő házi versenyt csináltak, 

amiről végül mindenki éremmel távo-

zott. A magyar vezetőedző az imént 

említett szakmai elismerés mellett még 

egy fantasztikus lehetőséget kapott a 

Világbajnokságot szervező SOLA (SO 

Latin-Amerika) és SOI vezetőitől, hiszen 

az INKLÚZIÓ területén végzett kutató-

munkáját is támogatják az SOI nemzet-

közi vezetőségében. A kutatási terület 

a Speciális Olimpiában dolgozó tenisz-

edzők munkáját és tapasztalatait méri 

fel, amelyet az INKLÚZIÓ és az adaptált 

sport területén végeznek nap mint nap 

sportolóikkal. A kutatás a Testnevelési 

Egyetem Doktori Iskolájának keretei 

között egy későbbi nemzetközi publiká-

cióhoz, valamint PhD munkához készül. 

A tapasztalatokat összevetve egy fan-

tasztikus szervezésű nemzetközi ese-

ményen vehetett részt a magyar de-

legáció, amely az SO Latin-Amerika és 

a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

támogatásával valósulhatott meg. 

Szöveg: Orbán-Sebestyén Kata

tenisz szakágvezető
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Élénk érdeklődés mellett zajlott 

Ajkán a Városi Sportcsarnokban a 

XVII. Molnár Gábor Kupa regionális 

padlóhoki verseny. Két település 5 

csapata vett részt a küzdelemben. 

A házigazda Ajka három csapatot 

indított, míg a vendég Kőszeg-

Wink PSC két csapattal képvisel-

tette magát.

A vendéglátó Molnár Gábor EGYMI ta-

nulóiból alakult speciális művészeti 

csoport műsorral kedveskedett a ven-

dégeknek és a közönségnek. Üdítő és 

szendvics is várta a sportolókat.

Pályára lépett bemutató jelleggel a ha-

zaiak középsúlyos és Down-szindrómás 

tanulókból álló padlóhoki csapat is, akik 

részvételi szalagot kaptak. A mezőny-

ből kiemelkedett a többszörös olimpiai 

bajnokokat felvonultató Ajka I. csapata, 

valamennyi mérkőzésüket győzve sze-

rezték meg az aranyérmet. 

Eredmények:

Kőszeg II.–Ajka III.  7–0

Ajka II.–Kőszeg II.  1–6

Kőszeg I.–Ajka III.  17–3

Kőszeg I.–Kőszeg II.  5–0

Ajka I.–Kőszeg I.  6–2

Ajka II.–Ajka I.  0–5

Ajka III.–Ajka I.  0–13

Egy edzőmérkőzés erejéig összeállt az 

a csapat is, mely 2018. október 4. és 8. 

között Andorrában, a Katalán Nemzeti 

Játékokon képviselte a Magyar Speciá-

lis Olimpia Szövetséget.

Szöveg: Pintér István

padlóhoki szakágvezető

Fotó: www.ajkaiszo.hu

Andorra előtt Ajkán gyakoroltak a padlóhokisok6 csapat részvételével zajlott az 

októberi regionális, egyesített ké-

zilabda-bajnokság a budapesti Nép-

ligetben.

Az 5-5 perces képességfelmérő játékok 

után 2 csoportot alakítottak ki a szer-

vezők, az edzőkkel egyetértésben. Az I. 

divízióba a Hársfa SE, az Esély SE, a Bal-

la DSE csapatai, a II. divízióba a Tempo 

Tordas SE, a Balla DSE II. és III. csapata 

mérkőzött egymással a győzelmekért. 

A találkozók 2x10 perces időtartamúak 

voltak, 5-5 perces szünetekkel.

Végeredmények:

I. divízió 

1. Balla DSE Pápa I. 

2. Esély SE Győr 

3. Hársfa SE Budapest

II. divízió

1. Balla DSE III.

2. Balla DSE II.

3. Tempo Tordas SE

Gólkirály:

Péter Benedek, 13 gól (Balla DSE III.)

Legjobb kapus:

Zsidainé Szalai Krisztina (Balla DSE I.) 

Legjobb játékos:

Balázs Ákos (Hársfa SE)

Czoborné Kilián Ildikó szakágvezető így 

értékelte a látottakat: „A torna legna-

Cselek, dobások, kapura lövések, gólok Cselek, dobások, kapura lövések, gólok
a Népligetben! a Népligetben!

gyobb részében minden mérkőzést nyílt 

küzdelem jellemzett, de a vége felé a 

fáradtság jelei sok játékosnál szembetű-

nő volt. Velük sok állóképesség fejlesztő 

edzésmunkát kell végezni. A partner-

játékosok néhány csapatnál dominán-

sabbak voltak, főleg a küzdelmek vége 

felé. Köszönetünket fejezzük ki a Magyar 

Kézilabda Szövetségnek a játékvezetők 

biztosításáért, Kenézné Ádám Zsuzsan-

nának a különdíjak felajánlását, a Hársfa 

SE vezetőségének a helyszín biztosítását, 

továbbá a lelkes szülőknek a segítséget. 

Támogatásukkal színvonalas versenyt 

bonyolíthattunk le, melynek során spor-

tolóink sokat erősödtek, ügyesedtek és 

nagyon szép élményeket szerezhettek.”

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató
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Összesen 1500 sportoló, tíz külföl-

di és 20 spanyol egyesületből kép-

viseltette magát a versenyen. A 

nemzetközi mezőny nagyon színes 

volt, hiszen voltak itt Ausztriából, 

Indiából, Olaszországból, Monacó-

ból, Portugáliából, Dániából, Bel-

giumból, Svájcból is csapatok. A 

korábbi helyszínekhez képest most 

Andorrában rendezték meg ezt a 

nagyszabású demonstrációt, hogy 

az andorrai SO is jobban bekerüljön 

a mozgalom vérkeringésébe.

A reptérre való kiérkezésemkor tuda-

tosodott bennem az első döbbenetem 

után, hogy Pintér István szakágvezető 

és Németh István helyettes milyen fi-

atal csapatot válogatott be, ismerve 

az egyik legjobban öreg motorosokkal 

telített szakágunkat. Bízva szakmai tu-

dásában és óriási tapasztalatában tud-

tam, hogy nem véletlenül állította így 

össze a csapatot. Szégyent nem vallot-

tunk, aranyérmesek lettünk, öregbítve 

a régiek hírnevét.

Mint, ahogy a szakágvezető fogalmazott: 

„A fiúk megjelenésükkel, viselkedésükkel és 

a mutatott játékukkal tovább öregbítették 

a magyar SO mozgalom hírnevét.”

Wizzair géppel kellemes oda-vissza 

utazásunk volt Barcelonáig és vissza. 

Az oda útnál sajnos a reptéren derült 

ki, hogy a feladott botok nem érkez-

tek meg, így a segítőnkkel együtt pró-

báltunk intézkedni. Mivel az elveszett 

pogyásszokkal foglalkozó információs 

ablak zárva volt, csak telefonon tud-

tuk lebeszélni, hogy azok kiszállításra 

fognak kerülni a szálláshelyünkre. Én 

ezt egy kicsit furcsállottam is, mivel 2 

óra 45 perces autóbuszozás után érkez-

tünk abba a városba, ahol a versenyeink 

és a szállásunk volt. Két helyszínen zaj-

lottak a versenyek a főváros La Vella-

ban és, ahol a mi szállásunk volt La Seu 

d’Urgell-ben. Sajnos a botok nem ér-

keztek meg, így végig kölcsönfelszere-

léssel játszottunk. Mint utóbb kiderült 

Barcelonában „nyaraltak”. 

Nagyon színvonalas és jól szervezett 

eseménynek lehettünk részesei. Mind a 

nyitó-, mind a záróünnepség, és a ver-

senyek lebonyolítása is professzionális 

volt. A nyitóünnepség a fővárosban, a 

záróünnepség pedig La Seu d’Urgell-

ben volt megrendezve.

Az Olimpiai Faluban a reklámtermékek 

vásárlása mellett kulturális programok 

zajlottak. Itt sportolóinkat szinte sztá-

rokként kezelték. Fotózkodtak velük és 

elérhetőséget kértek tőlük a közösségi 

hálókon. 

Minden megmozdulás, minden prog-

ram annak ellenére, hogy 1500 spor-

tolót kellett mozgatni nagyon flottul, 

zökkenőmentesen zajlott le. Rengeteg 

önkéntes segített ebben a munkában. 

Két kísérőnk volt Marc és Alberto. Kö-

szönjük nekik, hogy minden felmerülő 

problémában azonnal intézkedtek és 

velünk töltötték az idejüket.

Hatalmas élménnyel gazdagodva és 

nagy büszkeséggel érkeztünk haza. 

Mindenki számára egy életre szóló em-

lék marad a verseny.

Szöveg: Hammerné Gusztics Magdolna

delegációvezető

Jó volt magyarnak lenni 
Andorrában!

Katalán Játékokat nyertek
a padlóhokisok- a tapasztalatszerzésen volt a hangsúly

A Világjátékokat tekintve az egyik 

legsikeresebb sportágunkat képvi-

selő padlóhoki-válogatott legutóbb 

Andorrában bizonyult a legjobbnak 

a Katalán Nemzeti Játékokon. 

Kilenc csapat vett részt a tornán, az 

együttesek két csoportban, egy ötfős 

erősebb és egy négyfős divízióba lettek 

besorolva. Mi természetesen az erő-

sebbikben kaptunk lehetőséget a bizo-

nyításra. A válogatottak körmérkőzést 

játszottak a csoporton belül, rájátszás 

nem volt, az elért eredmények alap-

ján alakult a tabella. Csapatunkban a 

Kőszeg-Wink PSC 7, az ajkai Bakony Tö-

megsport Egyesület 4 játékossal képvi-

seltette magát.

Pintér István szakágvezető elmondta: 

„Andorra fővárosában Andorra La Vellá-

ban volt a megnyitó, abban a stadionban, 

ahol a magyar labdarúgó-válogatott tör-

ténelmi vereséget szenvedett. A mecs-

cseinket La Seu d’Urgellben játszottuk, 

nekünk szokatlan 40x20 méteres pályán, 

9x3 perces mérkőzéseket bonyolítottak 

le, kölcsönbotokkal léptünk pályára, mert 

a mi eszközeink még úton voltak valahol, 

ugyanis leszálláskor vettük észre, hogy el-

keveredtek a reptéren.”

Pintér István így értékelt a tornát köve-

tően: „Ez a siker is megerősítette, hogy 

életben kell tartani a nehézségek ellenére 

is ezt a szakágat. Azt hiszem, az SO tör-

ténetében is példátlan, hogy az 1996 óta 

létező padlóhoki sportág minden nem-

zetközi megmérettetésről (kivétel 2001, 

Alaszka Világjátékok, IV. hely) a legerő-

sebb divízióban szerez rendre aranyérmet. 

A fiúk megjelenésükkel, viselkedésükkel 

Eredményeink: 

SO HUNGARY–TEB (Barcelona) 16–1

Az első és a második 3 percben még akadozott a játék, de aztán a harmadikban 

megindult a gólgyártás.

CLUB HOGUEI RIPOLLET (Katalán)–SO HUNGARY 1–3

Dzsungelvédekezéssel, ellentámadásokkal, de megtaláltuk az ellenszert a katalán 

gárdával szemben.

SO HUNGARY–SO CASTILLA LEON 6–0

Itt már megszoktuk a pályaméretet, a „dzsungelharcot”, magabiztos játékkal sima 

győzelmet arattunk.

SO MADRID A LA PAR–SO HUNGARY 14–0

A 6. perc után kiderült, hogy megnyerjük a meccset, egyben a tornát. Örömjáték 

következett (Gerzson mezőnyjátékosként debütált, 4 gólt ütött.) A srácok önfeled-

ten ünnepeltek. 

és a mutatott játékukkal tovább öregbí-

tették a magyar SO mozgalom hírnevét.”

Szívből gratulálunk a játékosoknak, vala-

mint a szakágvezető Pintér Istvánnak, az 

edző Németh Istvánnak és a delegációve-

zető Hammerné Gusztics Magdolnának!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató
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Idén immár harmadik alkalommal 

rendeztek bocsa csapatversenyt 

Füzesabonyban. A pár évvel ezelőtt 

megfogalmazott igény, miszerint a 

keleti országrész felé is nyitnia kell 

a sportágnak, beérni látszik.

Az októberi versenynek a hagyomá-

nyokkal ellentétben idén nem a Városi 

Sportcsarnok, hanem a Széchenyi Ist-

ván Katolikus Általános Iskola adott 

otthont. A megmérettetésre 12 csapat 

küldte el előzetesen nevezését. A Nyá-

ri Világjátékokra utazó páros Szöllősi 

Gyöngyi és Rácz József, válogatottként 

szerepelt. A délelőtti divízionálásokat 

követően alakultak ki a csoportok és 

vette kezdetét a verseny. Az újonnan 

belépő egyesületek is felkészülten ér-

keztek. A szabályokat maradéktalanul 

betartották, a technikai kivitelezéseket 

maximálisan hajtották végre. 

Végeredmény: 

1. divízió:

1. hely DASZ SE

2. hely Füzesabony I.

3. hely Válogatott

4. hely Vegyes Páros

2. divízió:

1. hely Have Rock II.

2. hely Have Rock I.   

3. hely Bélapátfalva I.

4. hely Füzesabony II.

3. divízió 

1. hely Andornaktálya

2. hely Bélapátfalva II.

3. hely Fogócska SE

4. hely CSEFOSZ

Szöveg: Havasi Gábor 

bocsa szakágvezető

Regionális Csapat Bocsa Verseny 
Füzesabonyban

Közösségépítő sportnapot tartott 

a Harruckern Sport Egyesület. Ne-

gyedik alkalommal rendezték meg 

a Harruckern Kupa elnevezésű 

bowlingversenyt szeptember 19-én 

Békéscsabán. A Nemzeti Együtt-

működési Alap pályázatának kere-

tében megvalósult eseményen a 

fogyatékossággal élőknek nyújtot-

tak kikapcsolódási és szórakozási 

lehetőséget.

A Csaba Center bowlingtermében tar-

tott sportnapra Gyuláról, Békéscsabá-

ról és Szolnokról is érkeztek résztve-

vők. A sportrendezvényt megtisztelte 

jelenlétével Alt Norbert, Gyula város 

alpolgármestere is, aki köszöntőjében 

az esemény közösségkovácsoló és tár-

sadalomépítő szerepét hangsúlyozta. 

Az alpolgármester egy sorozat erejéig 

maga is beszállt a gurításokba.

A Harruckern SE sportolói egész évben 

versenyeztek, így a hazai rendezésű 

megmérettetésen is igen szép ered-

ménnyel végeztek. A Gerendeli Gábor 

vezette fürdővárosi versenyzők hat ér-

met szereztek a versenyen.

A kiváló hangulatban telt közösségépí-

tő sportrendezvény legjobbjának járó 

Harruckern Kupát a szolnoki Liget SE 

versenyzője, Lelesz József érdemelte ki 

teljesítményével.

Eredmények: Nagy Andrea 1. hely, Her-

czeg János 1. hely, Krista Norbert 2. 

hely, Pecze Szabolcs 2. hely, Nagy And-

rás 3. hely, Szombati Zoltán 3. hely és 

Irimiás Zsolt 4. hely.

Forrás: gyulaihirlap.hu 

Esélyegyenlőségi bowlingcsata 

Egyéniben és egyesített párosban versenyeztek a 

bowlingosok a budapesti bajnokságon, amely felkészü-

lési állomása volt a 2019-es Abu Dhabi Nyári Olimpiának.

A válogatottak: Rénes Márta, Nagy András, Wendler Csaba és 

Borszéki Péter partnerjátékos is nagy kedvvel és jó formában 

mozgott a Strike Bowling Centerben megrendezett esemé-

nyen. Ők négyen Molnár Melinda szakágvezető irányításával 

bizonyíthatnak majd a jövő évi Világjátékokon.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Gurítások a Világjátékok jegyében
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Kilencedik alkalommal teljesítették 

a sportolni vágyók a Káli-medence 

Kerékpártúrát, amely a tolerancia 

jegyében a Szentkirályi-Kékkúti 

Ásványvíz Kft. Theodora Alapítvá-

nya szervezésében valósult meg. 

Az esemény vendégeiként hívták 

a Magyar Speciális Olimpia Szövet-

ség résztvevőit is. A kezdeménye-

zés idei programja 100 érdeklődőt 

vonzott, akik együtt kerékpározták 

végig a páratlan szépségű Balaton-

felvidéki útvonalat.

A biciklitúra célja, hogy ép és sérült fi-

atalok együtt sportolhassanak a sza-

badban, a csodálatos Káli-medencében 

kijelölt útvonalon. 

A rajt idén is a kékkúti üzemtől indult, 

ahol a Révfülöpi Általános Iskola tanulói 

és tanárai, a Magyar Speciális Olimpia 

Szövetség kerékpár szakágának ver-

senyzői, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz 

Kft. dolgozói, valamint helyi lakosok és 

érdeklődők gyülekeztek. Az 55 km-es ke-

rékpártúra útvonala ezúttal is a Káli-me-

dence legszebb településeit érintette. A 

szervezők a Kékkúti Önkormányzat ud-

varán 15:00 órától várták a leggyorsab-

ban célba érkezőket, és miután minden 

kitartó résztvevő befutott, egy közös 

késői ebéddel zárták a programot. 

„A program sikerességét számunkra az 

mutatja, hogy évről évre mennyien csat-

lakoznak hozzánk. Vannak, akik hagyo-

mányőrzően mindig jelentkeznek és per-

sze minden évben új résztvevők is rajthoz 

állnak, ezzel is erősítve a mezőnyt. Az 

aktív, sportos életmód népszerűsítése 

mellett örömmel tölt el, hogy lehetőséget 

biztosítunk sérült és ép emberek együttes 

kikapcsolódására” – mondta el Szabó 

Balázs, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz 

Kft. vállalati kapcsolatok igazgatója és 

a Theodora Alapítvány kuratóriumának 

elnöke.

Forrás: 

Szentkirályi-Kékkúti 

Ásványvíz Kft.

Szövetségünk, valamint a Balassa-

gyarmati Fegyház és Börtön közös 

szervezésében valósult meg Balas-

sagyarmaton az Egyesített Fitnesz 

Nap. Sportolási és mozgási lehető-

séget biztosítottunk a fogvatartot-

tak és az értelmi fogyatékossággal 

élő, (speciális olimpikon) verseny-

zők számára közösen, integrált 

körülmények között, társadalmi 

érzékenyítés, valamint a kölcsönös 

elfogadás jegyében.

Dr. Tibay Ákos bv. ezredes, parancsnok-

helyettes köszöntőjében elmondta, 

bízik abban, hogy ez az integrált, rend-

hagyó esemény hagyományteremtő 

rendezvénnyé válik.

Kiemelte: „A fogvatartottak sporton ke-

resztül is eljuthatnak a rend és a fegyelem 

megtartásához.”, majd így folytatta: „A 

program kulcsszava az „érzékenyítés”. 

Szeretnénk, ha az érzékenyítés kölcsönös 

lenne. A fogvatartottak látnák, hogy önhi-

bájukon kívül hátrányos helyzetből induló 

fiatalok, felnőttek mire képesek és érzéke-

nyen el tudnák fogadni, hogy ők, akik ön-

hibájukból kerültek ebbe a helyzetbe (fog-

vatartottak) mennyivel nagyobb kezdeti 

lépést tudnának megtenni, ha megvan az 

az erő és akarat, hogy valamit megváltoz-

tassanak az életükben, és valami jó cél ér-

dekében előre tudjanak lépni.”

Szabó Béla, a Magyar Speciális Olimpia 

Szövetség társelnöke a Balassagyar-

mati Fegyház és Börtönnel való eddigi 

együttműködés legfontosabb üzene-

teit közvetítette a hallgatóság felé. 

Elmondta, hogy több alkalommal segí-

tettek a fogvatartottak (irodák festé-

sében, építkezésben) a Nógrád Megyei 

Reménysugár Egyesített Szociális Intéz-

ménynek. Szerette volna ezt valahogy 

viszonozni, ekkor fogalmazódott meg 

benne a fitnesz nap, majd az elképze-

lést a megvalósítás váltotta fel.

„Közösen elkezdtünk ezen elmélkedni. Na-

gyon örülök, hogy itt lehetünk, és én is azt 

vallom, hogy az integrációt mindenféle 

képp erősítenünk kell. Én hívő emberként 

azt mondom, hogy aki megbotlik, ne ves-

sünk rá követ. Ezért is vagyunk itt, hogy a 

fogyatékkal élő sportolóink is hátha ezt 

tükrözik majd, hogy szabadulás után lehet 

a sportban kiteljesedni.”

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

életében a sport és a művészet össze-

fonódik egymással, ennek volt ékes pél-

dája a NMRESZI Harmónia RIAGO Bercel 

intézmény lakóinak táncprodukciója.

Az esemény fénypontajaként Kállai Ildi-

kó fitnesz világbajnok lépett a színre, az 

Egyesített Fitnesz Program vezetője kö-

zös zenés tornát tartott a fogvatartot-

taknak és a diósjenői, valamint berceli 

speciális olimpikonoknak. Nagyon jó 

hangulatban telt a mozgás.

Ezt követően rövid beszélgetések vol-

tak, majd a fogvatartottak zenés pro-

dukcióit láthatták a megjelentek.

Információ: 

Némediné Bartanusz Andrea

Concrete Média- PR Manager

Egészségre és toleranciára nevelés
 – kerékpártúra a Káli-medencében 

Érzékenyítés rendhagyó módon
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Az „Egészségesen a szabadban” 

elnevezésű rendezvényt tavasszal 

tartották meg a Debrecen Megyei 

Jogú Város (DMJV) Városi Szociá-

lis Szolgálat Újkerti Gondozó Szol-

gálat épületében csaknem száz 

fogyatékkal élő fiatalnak és csa-

ládtagjaiknak.

A programmal szeretnék népszerűsí-

teni az egészségtudatos életmódot, a 

mozgás és a sport által a szervezetre 

való jótékony hatását. A nap folyamán 

sporttal kapcsolatos játékok voltak. Öt 

állomást járhattak végig az egészséges 

életmóddal kapcsolatosan a fogyaték-

kal élő fiatalok: táplálkozás, mozgás, 

pihenés, személyes higiénia és stressz 

levezetés témakörökben. Természete-

sen játékos formában, hogy számukra is 

élvezetes legyen.

Közösségkovácsolás

– A rendezvényünk célja, hogy felhívjuk 

a figyelmet az egészséges életmódra. 

Azt hiszem, sokan elmondhatjuk ma-

gunkról, hogy az egészségnél fonto-

sabb nincsen. Nagyon sokat lehet tenni 

annak érdekében, hogy az egészség 

megmaradjon.

„Különösen fontos az, hogy ezt közös-

ségben tegyük, hiszen az összekovácsol 

bennünket, és a lelkünknek is felüdülést 

ad, hogyha együtt lehetünk, és olyan 

dolgot csinálhatunk közösen, aminek 

együtt tudunk örülni” – fogalmazta meg 

az esemény fontosságát a megnyitón 

Komolay Szabolcs alpolgármester.

A program kerekasztal-beszélgetéssel 

folytatódott, ahol az elsődleges téma 

az egészséges életmód volt, amelynek 

elengedhetetlen része a táplálkozás és 

a mozgás is. A beszélgetés résztvevői 

közt szerepelt Lengyel Lajos, a Magyar 

Speciális Olimpia Szövetség elnöke, 

Kovács Zsolt, a Mozgás Öröm Sport 

Egyesület elnöke, Magyar Lászlóné di-

etetikus, Kállai Ildikó korábbi fitnesz 

világbajnok és Nagy Lajosné, a DMJV 

Városi Szociális Szolgálat intézményve-

zető-helyettese.

A fitneszklub

A rendezvény részeként az MSOSZ, 

DMJV Városi Szociális Szolgálat és a 

Mozgás Öröm Sport Egyesület együtt-

működésével megvalósuló fitneszprog-

ramot mutatták be. A projektről az 

MSOSZ elnöke, Lengyel Lajos beszélt: 

– Debrecenben több mint egy éve indult 

el egy fitneszklub, ami az intézmény életét 

szolgálja, ebben aktívan részt vesznek az 

ellátottak, és közösen mozognak, sportol-

nak. Szerintem ez nagyon fontos dolog, 

mert hosszú távon egy megnyugtató ér-

zést tud adni. Teljesen más szemlélettel 

fogja látni az életet az, aki a szerettével 

együtt sportol. Ehhez nyújt segítséget ez a 

fitneszprogram is.

Egy kis torna

A délelőtt folyamán Kállai Ildikó fitnesz 

világbajnok tartott egy bemelegítő tor-

naórát a mintegy 100, fogyatékkal élő 

fiatalnak és hozzátartozójának.

Ildikó elmondta, ha jól érezzük magun-

kat a bőrünkben, és önmagunkkal is 

„hangulatban vagyunk”, akkor örömmel 

sportolhatunk. Legyünk türelmesek 

magunkkal szemben, és törekedjünk a 

vidámságra, egészségre és mozgásra.

Forrás: haon.hu

Hogy lételemünk legyen a testmozgás

A település jótékonysági sportnap-

ján szövetségünkről, versenyző-

inkről, a Kölyök Sportoló Program-

ról, valamint az Egyesített Fitnesz 

Programról tartottunk tájékoztatót 

az érdeklődőknek!

A prezentációban Németh Csaba SO el-

nökségi tag, Lentner Nóra Kölyök Spor-

toló Program koordinátor, Tóth Judit 

SO úszás szakágvezető helyettes, Kállai 

Ildikó fitnesz világbajnok, az Egyesített 

Fitnesz Program vezetője és Szőke Vik-

tória kommunikációs igazgató műkö-

dött közre.

Kállai Ildikó fitnesz világbajnok, az 

Egyesített Fitnesz Program vezetője 

vezényelte a közös bemelegítést a futás 

résztvevőinek az eseményen. A kezde-

ményezéssel a település bölcsődéseit 

segítették. 

A péceli bölcsődések, óvodások lelke-

sen kipróbálták a Kölyök Sportoló Prog-

ram színes, kreatív eszközeit! Reméljük, 

hamarosan csatlakoznak a projekthez 

és szövetségünkhöz is.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Pécelre vittük jó hírét
a Speciális Olimpiának
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Kállai Ildikóval tehettünk jó köz-

érzetünkért Edelényben. Mintegy 

100-an vettek részt az integrált 

közös tornán és aktív gyalogláson, 

amelyet az edelényi Borsodi Álta-

lános Iskola tanulói, a település 

középiskolásai, valamint a putnoki 

fogyatékos intézmény lakói számá-

ra rendeztek meg.

Ők mind az Egyesített Fitnesz Program 

tagjai. A fiatalok nagy örömére zenés 

bemelegítést, aktív gyakorlatokat és 

nyújtást vezényelt Kállai Ildikó fitnesz 

világbajnok, az MSOSZ Egyesített Fit-

nesz Programjának vezetője. Ezután 

pedig egy közös gyalogláson, lépés-

számlálók segítségével mérhették fel 

teljesítményüket az értelmi fogyaté-

kossággal élők és a diákok! Köszönjük 

a rendezvény megvalósulását, Hernádi 

Attilánénak, a Borsodi Általános Iskola 

igazgatójának, Dobi Zoltán elnökségi 

tagnak és Sike Ildikónak, a putnoki in-

tézmény vezetőjének!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Egészség, Fittség, Jókedv Focistáink is az Olimpiára hangoltak! 

Zsirán kezdték meg az őszi idényt a 

labdarúgók. A regionális bajnokság 

egyfajta megkoronázása volt a 3 na-

pos központi edzőtábornak, ame-

lyet Marton Gergő szakágvezető és 

Kaliczka Bernadett szakágvezető- 

helyettes vezényelt az Abu Dhabi 

Világjátékokra készülő csapatnak.

Jó hangulatú edzések és küzdelmes 

mérkőzések jellemezték a zsirai napo-

kat, bő 6 hónappal a nagy világesemény 

kezdete előtt.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató
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Ezúttal is a VASAS kiváló Fáy utcai 

sporttelepe adott otthont hagyo-

mányos országos versenyünknek. A 

tornán 20 csapat – közte a jövő évi 

SO Világjátékokra készülő egye-

sített válogatottunk – vett részt. 

Válogatott csapatunk először fel-

készülési mérkőzésen mérte össze 

erejét Homok csapatával (6+1 fős 

kategóriában), és győzedelmeske-

dett, majd mindkét csapat becsat-

lakozott a kispályás tornába. 

Ragyogó napsütésben szereztünk örö-

met magunknak, hiszen ahogy Kiss 

László, a Vasas korábbi válogatott ki-

válósága a záróünnepségen elmondta, 

a sport lényege minden kategóriában 

és tudásszinten az örömszerzés, és Ő 

ugyanazt az örömöt látta a Mi arcun-

kon, mint a profi labdarúgókén! 

Gratulálunk minden résztvevőnek, és kö-

szönjük a Hársfa Egyesületnek a rende-

zésben nyújtott segítségét, és a díjakat!

Eredmények:

I. divízió:

1. Bárczy DSE – Homok

2. Staféta DSE I. – Győr

3. Válogatott

II. Divízió:

1. Túzok SE I. – Balmazújváros

2. Kastély SE – Diósjenő

3. Horizont SE I. – Szigetvár

III. Divízió

1. Túzok SE II. – Balmazújváros

2. CSEFOSZ – Tököl

3. Staféta DSE II. – Győr

4. Csalogány DSE – Bp.

IV. Divízió:

1. Hársfa SE I. – Bp.

2. Kastély SE – Ludányhalászi

3. Horizont SE II. – Szigetvár

4. Drávakastély SE – Drávatamási

5. Kastély SE – Bercel

V. Divízió:

1. Staféta DSE női – Győr

2. TSK Zsira

3. Hársfa SE II. – Bp.

4. CSEFOSZ női – Tököl

5. Fogócska SE – Érd

Szöveg és információ: 

Marton Gergő 

labdarúgás szakágvezető

XXI. Hársfa Kupa Nyilasi Tibor is gratulált
– VI. Iván Gyuláné Emlékverseny – Budapest díjazottjainknak

Szünstein Mónika, Marton Gergő, 

Lakatos Csaba és Pilismarót pol-

gármestere, Pergel István egyaránt 

díjat vehetett át Telkiben, a Bozsik 

OTP Bank Tanévindító Fesztiválon, 

a Labdarúgó Grassroots Program 

keretében, amelynek során kitün-

tették azokat a szervezőket, al-

központ vezetőket, akik nincsenek 

reflektorfényben, de áldozatos és 

eredményes munkát végeztek.

Petrika Ibolya Grassroots koordinátor 

első ízben kapott lehetőséget arra, 

hogy a 7 éve tartó közös és sikeres mun-

kát a szociális területen tevékenyke-

dőknek ő is megköszönheti. 

Az értelmi fogyatékossággal élők és 

az értelmileg akadályozottak területén 

dolgozó tanárok, nevelők, segítők kö-

zött díjazták szakembereinket. 

Egy élő legenda, Nyilasi Tibor is gra-

tulált szakembereinknek. Az Ezüstci-

pős labdarúgó, a Ferencvárosi TC és 

az FK Austria Wien korábbi játékosa, 

70-szeres válogatott, kétszeres ma-

gyar és háromszoros osztrák bajnok 

dicsérete mindennél többet jelentett a 

kitüntetteknek.

Mi is szívből gratulálunk a díjazottaknak!

 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató
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A Cseh Speciális Olimpia Szövetség 

2018. 10. 11. és 14. között szervez-

te meg a XII. Nemzetközi Labdarú-

gó Tornát a csehországi Zlínben. A 

Szentgotthárdi Szakosított Otthon 

és a diósjenői Kastély SE labdarú-

gócsapata nevezett be a tornára. 

Delegációvezetőnk Szabó Béla, az 

MSOSZ társelnöke volt. A tornára 

11 csapat érkezett, 6 cseh, 3 szlovák 

és 2 magyar.

Nagyon szép tájakon, de hosszú uta-

zás után érkeztünk meg a csehorszá-

gi Zlínbe. Szállást a Hotel Baltinciben 

kaptunk, ahol kényelmes körülmények 

között pihenhettünk. Pénteken a divízi-

ós mérkőzések és a finom vacsora elfo-

gyasztása után vettünk részt a megnyi-

tó ceremónián.

A tornán a Cseh Speciális Olimpia Szö-

vetség elnök asszonya tartott megnyitó 

beszédet, majd az olimpiai láng meg-

érkezése után az ostravai dobcsoport 

műsorát hallhattuk. A megyei és városi 

vezetőkön kívül a régió parlamenti kép-

viselőasszonya is köszöntötte a sporto-

lókat és segítőivel 50 db piros színű szi-

vacslabdát repítettek a közönség közé, 

amelyekre a Speciális Olimpiára jellemző 

szavakat írtak. Ez a gesztus nagyon meg-

mozgatta a sportolókat, hiszen mindenki 

szeretett volna egy- egy labdát elkapni.

A szombati napon elkezdődtek a cso-

portmérkőzések, a mi csapatunk is 

nagy elszántsággal küzdött a meccse-

ken, hol nyertes, hol vesztes mérkőzé-

seket játszottunk. Partnerjátékosként 

is felemelő érzés volt látni sportolóink 

gólörömét, ahogy többször is össze-

ölelkezve biztatták egymást és a lelá-

tóról a magyar nyelvterületről érkezett 

játékosok hangosan skandálták csapa-

taink nevét. 

A nap végére kellően elfáradva fogyasz-

tottuk el vacsoránkat, s közben már a 

másnapi esélyeket taglaltuk. Vasárnap 

reggel magunkra öltve a Speciális Olim-

piától kapott nemzeti mezeket, folytat-

tuk a mérkőzéseket.

Mi csoport harmadikként a csoport el-

sővel játszottunk, ahol az ellenfél győ-

zött. Ezután a helyosztó mérkőzésen 

keményen állva az ellenfél támadásait 

2:1 arányú győzelmet arattunk. Boldo-

gok voltunk, hogy a II. divízió III. helyét 

sikerült elérnünk. A Kastély SE játékosai 

is nagy küzdelmeket folytattak és helyt-

álltak a legerősebb divízióban. Bronz-

éremmel a nyakunkban büszkén képvi-

seltük a díjkiosztón Magyarországot.

Mind a szervezők, mind a játékosok 

egyaránt barátságosak és segítőkészek 

voltak, egy-egy gesztussal és mosollyal 

nagyon jól tudtunk kommunikálni velük 

nyelvi nehézségeink ellenére. Találkoz-

tunk régi ismerősökkel és új barátokra 

is leltünk.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 

Magyar Speciális Olimpia Szövetség-

nek a lehetőséget és a csapatba vetett 

bizalmat, valamint a Szociális Otthon 

Lakóiért Alapítványnak a támogatást. 

Dicséret illeti a sportolókat, akik ki-

tartó munkájukkal érték el ezt a szép 

eredményt.

Szöveg: Kovácsné Korándi Katalin

edző

Magyarországot képviseltük Zlínben

Szövetségünk, valamint a hódme-

zővásárhelyi Napsugár Otthon Szi-

várvány Szakosított Szociális Ott-

hona, Lakóotthona és a Szivárvány 

Sportegyesület regionális labda-

rúgótornát rendezett szeptember 

25-én a hódmezővásárhelyi városi 

stadionban.

A rendezvény célja a Speciális Olimpia 

mozgalom és a labdarúgás népszerűsí-

tése, és az értelmi fogyatékossággal élő 

sportolók versenyeztetése, valamint 

felkészülés az Abu Dhabi Világjátékok-

ra. Az utazó csapat részben képviseltet-

te magát a rendezvényen, mely a felké-

szülés egyik állomása. 

A tornán 10 csapat vett részt. A 

divízionálás után 3 csoportban folyta-

tódtak a mérkőzések. A jó hangulatú, 

sportszerű küzdelmeket követően sen-

ki sem távozott üres kézzel, minden 

csapat éremmel, szalaggal, különdíjjal 

térhetett haza.

A rendezvény zökkenőmentes lebonyo-

lítását Szilágyi Lászlónénak a Szivárvány 

SE vezetőjének és kollégáinak köszön-

hetjük.

 Végeredmények:

1. divízió:

1. hely:  Homok Kék

2. hely:  Homok Szürke

3. hely:  Homok Zöld

 

2. divízió: 

1. hely:  Magyarbánhegyes

2. hely:  Dévaványa

3. hely:  Hódmezővásárhely –

 Szivárvány SE

4. hely: Solt

 

3. divízió:

1. hely: Csalogány DSE – Kozmutza Flóra

 Iskola, Hódmezővásárhely

2. hely: Szolnok,Liget Otthon SE

3. hely: Derekegyháza

 

Különdíjak:

Legjobb kapus:

Módra Ferenc (Szivárvány SE)

Gólkirály: Rácz Sándor (Homok)

Legjobb csapat: Magyarbánhegyes

 

Az információkat Kaliczka Bernadett 

labdarúgó szakágvezető-helyettestől 

kaptuk! 

Köszönjük szépen!

Regionális labdarúgótorna
Hódmezővásárhelyen
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Nemzetközi egyesített
labdarúgó-bajnokság Győrben

Nemzetközi egyesített
labdarúgó-bajnokság Győrben

28 csapat nevezett Győrbe, a sokak 

által kedvelt teremlabdarúgó-baj-

nokságra.

Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte 

jelenlétével Hoffmann Judit osztály-

vezető (Győr Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala Kulturális és Sport 

Főosztály), Gede Eszter főigazgató 

(Győri Műszaki Szakképzési Centrum), 

Finszterné Magyari Erzsébet intéz-

ményvezető (Győri Műszaki Szakképzé-

si Centrum Szabóky Adolf Szakiskolája), 

Németh Zsolt igazgató (a győri Műszaki 

Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós 

Közlekedési és Sportiskolai Szakközép-

iskolája és Szakiskolája), Pozsgai Péter 

sportmenedzser (Győr Projekt Kft.), 

Petrika Ibolya, az MLSZ Grassroots-

program koordinátora és a szociális 

programok vezetője, Lengyel Lajos 

MSOSZ elnök, Szabó Béla MSOSZ társ-

elnök, Dr. Jády György MSOSZ országos 

sportigazgató, Szautner Mihály MSOSZ 

elnökségi tag, Mednyánszki Szilvia vi-

lágbajnok, olimpiai 4. helyezett, sok-

szoros magyar bajnok kajakos is. A kel-

lemes hangulatról a Bro’n’sis egyesület 

táncosai gondoskodtak. A Bronsis egy 

győri illetőségű tánciskola, melyet Du-

kai Anett, és testvére Dukai Gábor ala-

pított! Több éve sikeresek hazai, illetve 

külföldi versenyeken egyaránt.

A magyar gárdák mellett Ausztriából, 

Szlovákiából és Csehországból is érkez-

tek együttesek a nagyszabású bajnok-

ságra. A szlovákiai SK Habilitas Ekecs 

alakulata ebben az évben először csatla-

kozott hozzánk, reméljük, hogy még sok 

évig velünk lesznek és egy hosszú távú 

jó kapcsolat alapjait teremtjük meg. 

Természetesen pályára lépett a bajnok-

ságon az Abu Dhabiba készülő magyar 

válogatott is. A három napon át tartó 

megmérettetésen 28 integrált, vagyis 

ép, és értelmileg sérült, valamint tanu-

lásban akadályozott sportolókból álló 

csapat játszott egymással. Most is bebi-

zonyosodott, hogy a pályán nincsenek 

különbségek.

Végeredmények:

Nők:

1. hely: Bárczy DSE Homok

2. hely: Balla DSE Pápa

3. hely: Staféta DSE Győr

4. hely: Szlovákia

I. Divízió

1. hely: Magyar Válogatott

2. hely: Staféta DSE Győr I.

3. hely: Szlovákia

II. Divízió

1. hely: Bárczy DSE Homok

2. hely: Éltes DSE Nyírbátor

3. hely: Teknőc DSE Karcag

4. hely: Staféta DSE Győr II.

III. Divízió

1. hely: Túzok SE Balmazújváros II.

2. hely: Ausztria

3. hely: Balla DSE Pápa I.

4. hely: TSK Zsira

5. hely: Horizont SE Szigetvár I.

IV. Divízió

1. hely: Kastély SE Balassagyarmat

2. hely: SK Ekecs

3. hely: Kastély SE Diósjenő

4. hely: Túzok SE Balmazújváros I.

V. Divízió

1. hely: Csehország

2. hely: Staféta DSE Győr III.

3. hely: Balla DSE Pápa II.

4. hely: Szentgotthárdi SE

VI. Divízió

1. hely: Csalogány DSE Bp.

2. hely: Magyarbánhegyesi SSE

3. hely: Horizont SE Szigetvár II.

4. hely: Drávakastély SE Drávatamási

Egyéni díjak:

Legjobb kapus: Matyóka Máté – Kastély SE Balassagyarmat

Legjobb játékos: Csenteri Csaba – Magyar Válogatott

Gólkirály: Megyeri Mihály – Csalogány DSE

Gratulálunk a csapatoknak, a díjazottaknak, a felkészítőknek 

és a szervezőknek is!

Köszönjük a szervezést és az információkat Marton Ger-

gő szakágvezetőnek, Kaliczka Bernadett szakágvezető-

helyettesnek, Szünstein Mónika edzőnek, erőemelés 

szakágvezetőnek, valamint Simon Magdolnának is!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

A csehországi futballbajnokságon 

két csapat, a Szentgotthárd és a 

Kastély SE gárdája képviselte a ma-

gyar színeket. A diósjenői együttes 

már ötödik alkalommal vett részt a 

tornán.

Az első nap megtörténtek a diví-

zionálások, a szentgotthárdi csapat a 

második, míg a Kastély SE a legrango-

sabb divízióba került. Egy-egy csoport-

mérkőzést játszott mindkét együttes 

még aznap. Este pedig egy nagyon ele-

gáns megnyitóval vette kezdetét a torna.

Fordulatos, izgalmas mérkőzéseket ho-

zott a folytatás, másnap. A Kastély SE 

becsülettel küzdött a tisztes helytál-

lásért, de a szlovák válogatottal egyik 

mérkőzésen sem bírt. A szentgotthárdi-

ak egymást jól kiegészítve, kisegítve ját-

szottak a meccseiken, mindent megtet-

tek a pályán. Végül a zárónapi helyosztó 

mérkőzések mindkét csapat számára a 

harmadik helyet eredményezték.

Szabó Béla delegációvezető, az MSOSZ 

társelnöke értékelte a csapatok teljesít-

ményét: 

„Mindkét együttes tudásának legjavát 

adta, s talán egy kis szerencse kellett 

volna egy-egy momentumhoz. Nagyon 

nagy örömmel tölt el, hogy az idén is egy 

jól felkészült csapatnak lehettem a dele-

gációvezetője és örülök, hogy a Kastély 

SE oszlopos tagjaként a pályán is hozzá 

tudtam tenni a sikerhez. Remélem, jövőre 

folytathatjuk ezt a remek zlíni sikertörté-

netet. Hajrá MSOSZ!”

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Magyar bronzérmek
a zlíni nemzetközi labdarúgótornán
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Kölyök Sportolók bemutatója
a Kőbányai Komplex EGYMI Majálisán

Nagy örömünkre Kölyök Sportoló 

Programunk is meghívást kapott a 

rendhagyó és példaértékű módon 

szülők által szervezett sport- és 

egészségnapra a Kőbányai Komplex 

EGYMI-be.

Az intézményben egész évben szorgo-

san edzettek a kis sportolók, habár az 

iskola ebben a tanévben csatlakozott 

a projekthez, a gyermekek már arany-

éremmel is büszkélkedhetnek. A kicsik 

és testvéreik a rendezvényen játékos 

akadálypályán próbálhatták ki magu-

kat. Örülünk, hogy a családok is része-

sei lehettek az élménynek.

Jövőre ugyanitt találkozunk!

Szöveg: Lentner Nóra

a Kölyök Sportoló Program vezetője

A Magyar Labdarúgó Szövetség 

Grassroots Igazgatóságával 2011 

óta működünk együtt. Ettől fogva 

folyamatos anyagi és erkölcsi tá-

mogatást biztosítanak az értelmi 

fogyatékossággal élő emberek lab-

darúgásához. 

Az első időkben kifejezetten az értelmi-

leg akadályozott emberek labdarúgását 

támogatták. A Grassroots Igazgatóság 

munkatársai azt tapasztalták, hogy 

megbízható, komoly partnerek vagyunk, 

lehet számítani ránk. Ennél fogva 2014 

óta az értelmi fogyatékossággal élő 

szakiskolás diákok labdarúgó tornáinak 

megszervezésére is megbízást kaptunk, 

erre a projektre is külön támogatási ke-

retet biztosítva. 2015-től a két támoga-

tott rendezvénykörhöz hozzákapcsoltuk 

az egyesített labdarúgást is, így erősítve 

a sportbeli inklúziót. Minden évben részt 

veszünk az „Esély Fesztiválon” is, ame-

lyen 4-4 értelmileg akadályozott fiatal-

ból, illetve speciális szakiskolás diákból 

álló csapatot delegálunk.

A Grassroots Igazgatóság minden nyá-

ron labdarúgó tábort szervez értelmi-

leg akadályozott és értelmi fogyaté-

kossággal, speciális iskolás labdarúgó 

csapatok számára Tiszaújvárosban. Itt a 

csapatok napi programja a focizás, bő-

séges étkezés és a fáradt izmok lazítása 

strandolással. A tábor költségeit teljes 

egészében az MLSZ állja.

Nyolc év alatt több mint 100 labdarúgó 

tornát szerveztünk az MLSZ Grassroots 

Igazgatóságának támogatásával. Szö-

vetségeink együttműködése egyéb 

területen is zajlik. A Grassroots önkén-

tes tanfolyamon előadandó Magyar 

Labdarúgó Szövetség „Fogyatékos 

emberek labdarúgása” című  hivatalos 

szakanyagát a Magyar Speciális Olimpia 

sportigazgatója és Czémán Imre, egyko-

ri labdarúgó SO szakágvezető írta meg. 

Számos ilyen irányú előadást az MSOSZ 

munkatársai, önkéntesei prezentálnak 

országszerte. 

2013-ban az UEFA Study Group Cardiff-i 

szemináriumán az MSOSZ sportigazga-

tója is részt vett az MLSZ Grassroots 

csoportjának képviselőjeként. 2014-

ben az UEFA Study Group budapesti 

szemináriumán az MSOSZ sportigazga-

tója előadott egy prezentációt MSOSZ 

– MLSZ Grassroots együttműködésről. 

A Grassroots Igazgatóság fedezte az 

MSOSZ sportigazgató labdarúgó me-

nedzseri tanulmányainak tandíját. 

2014-ben a SOEE női labdarúgó Eu-

rópa-bajnokságát Őze Tibor, az MLSZ 

Grassroots menedzsere is megtekintet-

te. Az Európai Speciális Olimpia labda-

rúgó szemináriumán 2014-ben és 2016-

ban Petrika Ibolya, az MLSZ Grassroots 

Igazgatóságának szociális koordinátora 

is részt vett. 

2018-ban 3 önkéntes segítőnk – Marton 

Gergő, Szünstein Mónika, Lakatos Csaba 

-, valamint Pergel István pilismaróti pol-

gármester kapott Grassroots elismerést 

az értelmi fogyatékos emberek labda-

rúgása érdekében végzett eredményes 

munkájáért. Idén először támogatta a 

Grassroots Igazgatóság Szövetségünk 

nagy szabású, győri labdarúgó torná-

ját. Ezen a tornán 28 csapat vett részt, 

beleértve a 4 külföldi vendégcsapatot 

is. A Grassroots tornák szíve-motora, a 

háromfős szervezőgárda: Marton Ger-

gő szakágvezető, Kaliczka Bernadett 

szakágvezető-he lyettes, Simon Mag-

dolna Pamela önkéntes segítő. A cso-

port hatékonyságát erősíti szervező 

munkájával Szünstein Mónika és Laka-

tos Csaba. A Grassroots Igazgatóság 

részéről igazi, elkötelezett partnerre 

találtunk Petrika Ibolya szociális koor-

dinátorban. Nélküle nem valósulna meg 

ilyen hatékonyan az együttműködés. 

Reményeink szerint a Grassroots Igaz-

gatóságot az Európai Speciális Olimpia 

Szövetség hivatalos elismerésben ré-

szesíti a decemberi nemzetközi labdarú-

gó konferenciáján.

Szöveg: Dr. Jády György

sportigazgató

Az MLSZ Grassroots Igazgatóság 
sikeres éve 
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A MetLife, a Magyar Speciális Olim-

pia Szövetség és a Csalogány Intéz-

mény támogatásának köszönhető-

en 2018 nyarán rendeztük az első 

Kölyök Sportoló Tábort. Az ötnapos 

táborban 3 intézmény, közel 20 kis 

sportolója vett részt, napi 3 edzés 

és olyan izgalmas programok, mint 

a Minipolisz és játszóház színesítet-

ték a napjainkat.

A Magyar Speciális Olimpia Szövet-

ség szakágvezetői, szakágvezető-

helyettesei és önkéntesei bevezették 

a gyermekeket az úszás, kosárlabda, 

tenisz, atlétika, kézilabda és floorball 

alapjaiba, megismerhették az eszkö-

zöket és kipróbálhatták magukat a 

sportágakban. Hálásak vagyunk a be-

mutatókért és edzésekért, köszönjük a 

lehetőséget!

A tábor zárónapját a Rejtett Kincsek 

Csodavár Inklúzív Játszóház és Fej-

lesztőházban töltöttük, ami hatalmas 

élmény volt a résztvevőknek, méltó 

módon zártuk táborunkat. Külön kö-

szönettel tartozunk a MetLife cégnek, 

akinek nem csak anyagilag, hanem sze-

mélyes részvételükkel is segítségünkre 

voltak, az MSOSZ kollégáinak, akik mind 

az előzetes szervezésben, utólagos 

munkájukban és részvételükkel emel-

ték az esemény színvonalát. 

Nagy örömünkre nemcsak táborozóink 

(Csalogány Intézmény, Dió EGYMI, Nyír-

egyháza), hanem a Kőbányai Komplex 

EGYMI Kölyök Sportolói, a gyermekek 

családjai, szülők, testvérek is vendége-

ink voltak, valamint örömünkre az in-

tegráció keretében többségi óvodások 

is csatlakoztak hozzánk.

A megnyitókat követően a MetLife tá-

mogatásával vásárolt 3D Sportlétrákat 

kapták meg Kölyök Sportoló csapatok, 

beszédet mondott az MSOSZ képvise-

letében Szabó Béla, a Csodavár képvi-

seletében Kisari Károly, valamint nagy 

örömünkre az EMMI képviseletében 

Szász Tibor is tiszteletét tette. A pályá-

zatnak köszönhetően sztárvendégünk 

volt Baby Gaby, aki egy jó hangulatú 

koncerttel nyitotta meg az eseményt. 

Ezt követően a gyermekek és felnőt-

tek birtokba vehették a játszóházat, 

játékos akadálypályán próbálhatták ki 

tudásukat és kézműves foglalkozáson 

vehettek részt. A hetet egy jóízű pizzá-

zással zártuk. 

Köszönjük a szülők bizalmát, hogy egy 

teljes hétre elengedték gyermekeiket 

és kollégáink, önkénteseink töretlen 

lelkesedését, amelynek köszönhetően 

felejthetetlen élmény lett mindannyi-

unk számára a tábor! 

Szöveg: Lentner Nóra

A Kölyök Sportoló Program vezetője

II. Országos Kölyök Sport NapII. Országos Kölyök Sport Nap
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A Kölyök Sportoló Program 2015 

óta foglalkozik hazánkban az óvo-

dások, kisiskolások sportéletre 

történő felkészítésével, bevezeti a 

gyermekeket és családjaikat a Spe-

ciális Olimpia világába.

A program célja, hogy a heti edzése-

ken, sportágak megismerésén, a moz-

gásos, szociális és kognitív képességek 

fejlesztésén túl, bevonva a családokat, 

a gyermekek kipróbálhassák magukat 

versenyeken, megismerjék a Speciális 

Olimpia hangulatát. Ezt az alapelvet 

követve fontosnak tartjuk, hogy a ver-

senyeken a szülők, nagyszülők, test-

vérek is részt vegyenek, szurkoljanak 

a kis versenyzőknek, segítség a bírók 

munkáit. Nagy örömünkre a hazai csa-

ládok nyitottak, szívesen részt vesznek 

a programokon: fotózó nagyszülőkkel, 

hangosan buzdító apukákkal, együtt 

sportoló testvérekkel és nagyon büszke 

édesanyákkal találkozhatunk a Kölyök 

Sportolók divíziójánál. 

Az első versenyeken a szülők a pálya 

mellől, plüssállatokkal, fényképezővel 

felszerelkezve szurkolnak kis sporto-

lóinknak. Szeretnénk megmutatni a 

szülőknek, hogy milyen sokat jelent a 

gyermekeknek és felkészítőiknek a Spe-

ciális Olimpia, milyen felemelő érzés a 

gyermekeket küzdeni, és utána a dobo-

gón látni. 

„Tavasszal láthattuk először Kölyök Spor-

tos eseményen (versenyen) részt venni 

Kornélt, de akkor értettük meg, hogy mi 

mindent köszönhetünk ennek a foglalko-

zásnak: sokkal jobban bírja a várakozást, 

türelmesebb, kitartóbb, megtanult druk-

kolni is a társainak, és persze a mozgása 

is sokat fejlődött. Az eddigi legnagyobb 

élményünk az ötnapos Kölyök Sportoló 

Tábor volt nyár elején, ami előtt mi szü-

lők eléggé izgultunk, ugyanis Kornél még 

sosem aludt napokig tőlünk távol. Ám 

remekül vette az akadályt köszönhetően 

a sok programnak, ügyes önkénteseknek 

és a gondoskodó gyógypedagógusoknak, 

akik legalább olyan figyelemmel és sze-

retettel vették körül, mint amit itthon 

megszokott tőlünk. Mi pedig örömmel 

és megnyugodva követtük a tábor ese-

ményeit a mindennapi képes beszámolók 

segítségével. Biztos vagyok benne, hogy 

az idei évben is remek élmények, szuper 

programok várnak Kornélra a program-

ban. Köszönjük mindazoknak a lehetősé-

get, akik ilyen elhivatottsággal állnak a 

kis sportolók mellé!” – mondta a prog-

ramról K. Eszter, édesanya.

Egyik nyíregyházi sportolónk édesapja 

vállalta, hogy önként lefordítja a kife-

jezetten Kölyök Sportolókra tervezett 

felmérő eszközt, ezzel támogatva a Kö-

lyök Sportolókat, és edzőik munkáját. 

Emellett azt, hogy kisfia, Péter mikor 

versenyez, mindig tudjuk, hiszen Tibor 

az egyik leglelkesebb és leghangosabb 

szurkolója a legkisebbeknek.

J. Tibor: „A fiammal születése óta ki-

emelkedően bensőséges a kapcsolatom. 

Pár hónaposan a karomban vittem be az 

első úszásedzésére. Pepe már akkor el-

köteleződött az úszás iránt, amikor még 

járni sem tudott. Érdeklődtünk más spor-

tok iránt is, így kerültünk kapcsolatba a 

SO-val. Párom már korábban részt vett a 

Kölyök Sportoló Programban, ahol a gye-

rekek különféle sportokat ismernek meg. 

Gondoltam magamban, csak térítgessé-

tek más sportág felé nyugodtan (minden-

kinek jár egy esély), de az én fiam úszó. És 

most már a Csali nagycsapatában. De a 

Kölyök Sportoló Program által színesedik, 

tágul a világ. Egyre többen mondják, hogy 

az apáknak fontos szerepük van a játékra, 

sportra és egészséges életre nevelésben. 

A játékban már értem is el némi sikert, a 

többiben segít a SO. De viccet félretéve, 

jól felkészült, megértő és szerető közös-

séget ismertem meg a SO mozgalomban, 

ahol azzal járulunk hozzá a sikerhez, ami 

nekünk könnyen megy, amihez mi értünk. 

Természetesen én is mindent elkövetek, 

hogy előrevigyem ezt az ügyet. Bárcsak 

többet tehetnék, hogy minden érintetthez 

eljusson a Speciális Olimpia által kínált 

sportolási lehetőség. A kölyök sportoló 

felmérés fordításakor megkaptam minden 

szakmai támogatást, csak egy kis része 

voltam egy nagyszerű csapatnak, akik – 

többek között – az én gyerekemért dolgoz-

nak. Összességében sokkal többet kapott 

Családok Családok
a Kölyök Sportoló Programban a Kölyök Sportoló Programban

a családom a Kölyök Sportoló Programtól, 

mint amit vissza tudunk adni.”

A Kőbányai Komplex EGYMI sportolója, 

Márkó családjával rendszeres résztve-

vője a Speciális Olimpia programjainak, 

édesanyja lelkes bíró az atlétika verse-

nyeken, méri az eredményeket, testvé-

re viszont együtt versenyez Márkóval. 

„Azért megyek Márkóval versenyezni, 

mert így bátrabban indul Márkó!” – nyi-

latkozta Dávid. A Kölyök Sportoló Prog-

ram lehetőséget ad ép gyermekek meg-

mérettetésére is, hiszen a mozgás és 

versenyzés örömében közösen osztoz-

ni a legjobb. A fiúk ígéretes jelöltek az 

egyesített sportra, bízunk benne, hogy 

még sokáig találkozunk Velük a sport-

eseményeken. 

A testvérek nem csak versenyzőként, 

hanem segítőként, önkéntesként is 

részt vehetnek a programokon. Réka 

egy éve Kölyök Sportoló, több verse-

nyen és programon vett már részt vele 

testvére, Petra, aki mindig szívesen 

kíséri húgát. Nem csak Rékát biztatta 

a futásban, távolugrásban az atlétika 

versenyen, hanem Lengyel Lajosnak, az 

MSOSZ elnökének is segített az érem-

átadásban. Elmondása szerint nagy 

élmény volt számára saját testvérének 

átadni az aranyérmet, nagyon büszke 

Rékára. Petra maga is sportoló, kosár-

labdázik, melyet Réka lelkesen utánoz 

óvodájában és nagyon büszke nővérére. 

Szöveg: Lentner Nóra

A Kölyök Sportoló Program koordinátora
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A 18. kerületi intézményben, iskolá-

ban kosárlabdapályát avattak és az 

ünnepélyes eseményen bemutat-

ták azokat a diákokat és felkészítő 

edzőket, akik a magyar delegáció 

tagjai lesznek az Abu Dhabi Világ-

játékokon.

3 sportágban: bowlingban, görkorcso-

lyában és judóban összesen 8 verseny-

ző és 2 szakágvezető viheti jó hírét 

az intézménynek a tengerentúli nyári 

olimpián. 

Évről évre lehetőséget kapnak a 

Magyar Speciális Olimpia Kölyök 

Sportolói, hogy összemérjék erejü-

ket az atlétika szakág versenyein. 

Szautner Mihály: „Az atlétika szakág 

szívesen ad lehetőséget a Kölyök Spor-

tolóknak, hogy igazi versenypályán pró-

bálhassák ki magukat. Megmutassák 

éles helyzetben, hogy mennyit fejlőd-

tek az edzéseken. Szüleik jelenlétében 

átvehessék a jól megérdemelt érme-

iket. A legfontosabb pedig, hogy be-

lőlük lehet, lesz a jövő olimpikonja. A 

szeptember 15-ei regionális versenyen 

is több olyan atléta indult, akik a Kölyök 

Sportolói programból „öregedtek ki”.

Az óvodás, kisiskolás korú gyermekek 

heti rendszerességgel vesznek részt 

edzéseken, melyeken különböző spor-

tokkal, sporteszközökkel ismerkednek 

meg, ügyesedik mozgásuk, gyakorolják 

a sporthoz szükséges figyelmet, kitar-

tást, türelmet és megtanulnak szurkol-

ni egymásnak.

Az atlétika is szerves része a foglalko-

zásoknak, sok gyermeknek nehézséget 

okoz eleinte a páros lábbal ugrás, és 

célirányos dobás is. Az őszi versenyen 

10 gyermek, 2 intézményből, 3 verseny-

számban – 50 méteres futás, helyből tá-

volugrás, kislabdahajítás – mérte össze 

erejét.

Nagy örömünkre már a tavaszi verseny 

eredményeihez képest is jelentősen ja-

vultak Kölyök Sportolóink eredményei. 

Kiemelkedő Kornélunk kitartása, aki az 

50 méteres futás közben elesett, és pi-

tyeregve bár, de végigfutotta a távot! 

Ezzel mutatta meg miről szól a sport és 

a küzdelem!

A legkisebbeket szüleik, testvéreik is 

elkísérik a versenyekre, és a szurkolás 

mellett szívesen beállnak akár segéd-

edzőnek, akár bírónak, akár éremosz-

tónak is! A legnagyobb pillanat mégis 

az éremátadás, Kölyök Sportolóink már 

büszkén állnak a dobogón, nagy öröm-

mel veszik át a megérdemelt aranyér-

met. Köszönjük, hogy ismét megmutat-

hattuk mit tudunk!

Szöveg: Lentner Nóra

A Kölyök Sportoló Program vezetője

Fotó: Hoffer Szilvi

Kölyök Sportolók Kosárlabda pályaavató
az atlétika versenyen a SOFI-ban

A SOFI-Életjel Alapítvány színeit 

Wendler Csaba bowlingos, Mayer Bar-

bara, Péter Dávid, Bartha Beatrix gör-

korcsolyázó, valamint Gátfalvi Vivien, 

Váczi Alexandra, Kovács Ádám és Hajdú 

Ádám judós képviseli. A sportolókat 

Miklósné Malek Erzsébet görkorcsolya 

és Juhász József judó szakágvezető kí-

séri majd. 

A kosárlabdapálya megépítését az EMMI 

Sport Szakállamtitkársága, az Életjel 

Alapítvány, valamint a HungaroControl 

támogatta. 

A pálya avatásán megjelent Dr. Lévai Ist-

ván Zoltán, a 18. kerület alpolgármeste-

re, a HungaroControl képviseletében 

Horváth Tünde, az Életjel Alapítvány 

elnöke Csík Árpádné, valamint Lengyel 

Lajos MSOSZ elnök és Dr. Jády György 

MSOSZ országos sportigazgató is.

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató
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2018. június 2-án reggel 8 órakor 

indultunk, a Kőszegi Sport Egye-

sület kisbuszával, melyet ingyen 

bocsájtott rendelkezésünkre! Így 9 

fővel képviseltük Magyarországot 

a trevisói egyesített kosárlabda-

versenyen.

A csapatot 5 SO sportoló, 3 partnerjá-

tékos és egy edző alkotta. A főszervező, 

Andrea Carniato – aki ott lesz az olasz 

válogatottal Abu-Dhabiban, mint edző 

– előre megküldte a hétvége program-

ját, a speciális szabályokkal együtt. A 20 

csapatos mezőnyből 4 csoportot alakí-

tottak ki. Mi az első csoportba kaptunk 

besorolást olasz, illetve belga csapatok 

mellé. 

Utunk a festői Alpok több ezer méter 

magas hegyei között kanyargott, meg-

annyi alagúttal tarkítva. Első megállónk 

a festői szépségű Wörthi-tónál volt. A 

kötelező fényképek elkészülte után, 

egy órán belül elértük az olasz határt. 

A szállásunk elfoglalása közben elkez-

dett csöpögni az eső. Sajnos az előző 

években sem fogadta kegyeibe a ver-

senyt az időjárás. A verseny érdekes-

sége, hogy az olasz kisváros két ismert 

terén állítanak fel szabadtéri pályákat. 

Késő délután hatalmas vihar csapott le 

Trevisóra.

A szombatra tervezett mérkőzéseket 

elhalasztották másnapra. A rendezők 

e-mailben küldték meg részünkre még 

este a másnapi programot. Az első mér-

kőzésünk vasárnap 8 órakor kezdődött 

a Piazza Borsan felállított pályán. Érző-

dött a csapaton a megilletődöttség és 

nem tudtunk teljes mértékben alkal-

mazkodni az extra szabályokhoz, hely-

színhez. Egy döntetlennel kezdtünk, 

majd két győzelem mellett egy veresé-

get szereztünk. A csoport második he-

lye lett a mienk, ami azt jelentette, hogy 

az 5-8. helyekért küzdhettünk tovább. 

Sajnos a következő két mérkőzésünket 

szoros küzdelemben elvesztettük, így 

csapatunk a 8. helyen végzett a 20 csa-

patos mezőnyben.

Jutalmunk egy gyönyörű serleg és a 

versenyre készített pólók voltak. 17 

órakor indultunk el és 23 órakor érkez-

tünk fáradtan, de sok-sok élménnyel 

gazdagodva Kőszegre. Találkoztunk az 

éppen Trevisóban tartózkodó világbaj-

nok, többszörös Európa bajnok egykori 

jugoszláv kosarassal Zoran Savic-csal. 

Kérésünkre közös képet is készíthet-

tünk vele. A csapat tagjai, SO sportolók: 

Keresztényi Krisztina, Perjési Mónika, 

Benhart Dávid, Dudás Dávid, Varga Sza-

bolcs, partner játékosok: Szabó Ferenc, 

Zsigmond Balázs, Barabás Bence, a csa-

pat edzője: Barabás Krisztián.

Köszönjük az MSOSZ támogatását, 

mely lehetővé tette, hogy immár har-

madszor vehettünk részt az olaszorszá-

gi versenyen!

Szöveg: Barabás Krisztián

Minden idők legszínvonalasabb és 

legszorosabb döntőjében az utol-

só pillanatokig feszült izgalomban 

a Kőszeg Wink PSC nyerte az első 

Athlészisz – Speciális Olimpia baj-

nokságot.

Öröm ilyen beharangozóval kezdeni a 

beszámolót, de lássuk miről is van szó 

pontosan.

Az Athlészisz Alapítvány kezdeménye-

zésére és hathatós támogatása folytán, 

a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

történetében először alakult egy kosár-

labda-bajnokság, amelyen azon csapa-

tok vehetnek részt, amelyek az utóbbi 

három évben a legtöbbet szerepeltek 

az SO versenyein, mintegy bástyaként 

állva a kosárlabda szakág mögött. 

Hosszas megbeszélések, egyeztetések 

és előkészületek után, a négy forduló-

ból álló bajnokság első fordulója, októ-

ber 20-án zajlott le Kőszegen.

A bajnokság két kiemelkedő csapata, az 

Abu Dhabi Világjátékokra készülő ma-

gyar válogatott gerincét alkotó Kőszeg 

Wink PSC és a Hársfa Egyesület volt. 

Az utóbbi évek eredményei alapján a 

harmadik legerősebb csapat az Ivánci 

Mocorgó KSZSE, míg a Homok Bárczi 

Gusztáv Gyermekszervezet és DSK, és 

a SOFI-Életjel Alapítvány közel azonos 

képességű csapatok.

A bajnokság során mindenki játszott 

mindenkivel, és ahogy a verseny zajlott 

és papírforma eredmények születtek, 

egyre jobban kirajzolódott, hogy a két 

legerősebb csapatot senki nem állítja 

meg, így a bajnokság végkimenetele az 

utolsó mérkőzésen derül ki.

A SOFI csapata erején felül teljesített, 

de nem tudta megszorítani ellenfeleit. 

A homoki kosarasok csak a SOFI legény-

ségét tudták legyőzni ezen a hétvégén, 

míg az ivánci csapat kétséget sem ha-

gyott, hogy még mindig ők a harmadik 

legerősebb alakulat az SO-ban. Ahhoz, 

hogy a két nagyot legyőzzék még sok-

kal több kellett volna, de ezen a hétvé-

gén erre nem volt esélyük.

A döntő magáért beszélt. Fej-fej mel-

lett haladva harcolt a kőszegi és a 

Hársfa csapat. Igazi, magas színvonalú 

mérkőzős zajlott, amire jellemző, hogy 

az utolsó pillanatokban 1 ponttal veze-

tett a kőszegi gárda. A Hársfa Egyesü-

let vezetett támadást, és kijátszották 

egészen a ziccerig, ám itt közelről hi-

bázott a dobó játékos és így a Kőszeg 

nyert 1 ponttal és lett bajnoka az első 

Athlészisz – Speciális Olimpia Kosárlab-

da Bajnokságnak.

Köszönjük támogatóink segítségét, 

bizalmát, mellyel sikerült megvalósíta-

nunk egy kosárlabda-bajnokság meg-

szervezését!

Eredmények:

I. divízió

1. Kőszeg Wink PSC

2. Bp. Hársfa Egyesület 

3. Ivánc Mocorgó SE

4. Homok

5. SOFI-Életjel Alapítvány

Szöveg: Galambos Zsolt 

kosárlabda szakágvezető

Világbajnok is gratulált Athlészisz – Speciális Olimpia
a kőszegi kosarasoknak Trevisóban Kosárlabda Bajnokság Kőszegen
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Idén már negyedik alkalommal mér-

ték össze tudásukat a Hársfa Egye-

sület kosarasai a torna házigazdái-

val, a Szolnok Liget SE és a Homok 

csapatával.

Az Abu Dhabi Világjátékokra készülő 

„hársfás” kosarasoknak remek felkészü-

lési lehetőség volt a szolnoki regionális 

torna.

A csapatok létszáma miatt lehetőség 

nyílt arra, hogy mindenki kétszer játsz-

szon mindenkivel. Színvonalas mérkő-

zéseken szebbnél szebb támadásokat 

vezetve, szebbnél szebb kosarakat 

elérve végül megérdemelten nyert, a 

válogatott gerincét alkotó Hársfa Egye-

sület, maga mögé utasítva a Homok és 

a Szolnoki Liget SE alakulatait.

Eredmények:

I. divízió

1. Bp. Hársfa Egyesület 

2. Homok 

3. Szolnok Liget SE

Szöveg: Galambos Zsolt 

kosárlabda szakágvezető

Bemutatkozás

Az Athlészisz Alapítvány tíz éve alakult 

azzal a céllal, hogy a mozgás- vagy ér-

telmi sérült emberek sportolási lehe-

tőségeit elősegítse, felismerve a sport 

fejlesztő hatását, és a fogyatékkal élő 

emberek társadalmi integrációjában 

betöltött szerepét. Tevékenységünk 

széles körű társadalmi összefogás révén 

valósul meg, az elmúlt tíz évben közel 

húszezer támogatót győztünk meg cél-

jaink helyességéről. Működésünk évei 

alatt több tucat szervezettel, többszáz 

önkéntessel és több ezer sportolóval 

vettük fel a kapcsolatot, illetve mű-

ködtünk együtt, számtalan országos, 

és nemzetközi sporteredményt előse-

gítve. Célcsoportunkban megtalálható 

számos olimpiai bajnok (Magyar Speciá-

lis Olimpia Szövetség), illetve több ezer 

amatőr sportoló. Bízunk abban, hogy a 

jövőben legalább ugyanakkora sikerrel 

tudunk tevékenykedni, mint az elmúlt 

évtizedben.

Az alapítvány által kitűzött célok:

– Együttműködés kiépítése minden 

olyan helyi, országos, nemzetközi 

szervezettel, mely sérült sportolók-

kal foglalkozik.

– Ezen szervezetek anyagi támogatása.

– Sérült, sporttevékenységet folytató 

emberek egyénenként való támoga-

tása pályázati kiírások segítségével.

– Sérült sportolók csapatainak támo-

gatása.

– A sérültek minél nagyobb körét be-

vonni, lehetőséget biztosítani bármi-

lyen sporttevékenységhez.

– Sportesemények szervezése a sérült 

sportolóknak.

– A sérült sportolók társadalmi elfoga-

dottságának elősegítése.

– Sportolási lehetőségek keresése, a 

szükséges feltételek biztosítása.

A fent megjelölt célkitűzésekkel össz-

hangban szinte minden sportágban, 

és minden korosztályban támogattunk 

már sportolókat és egyesületeket. Kü-

lön említésre méltó Kovács Benjámin 

speed-stack világbajnok, valamint a 

Tótkomlósi Rozmár Úszóegyesület ki-

emelkedő nemzetközi eredményei. Jól 

működő szakmai kapcsolatot építet-

tünk ki a budapesti Hársfa Egyesülettel. 

A minden évben megrendezésre kerülő 

sukorói N-Tone Integrációs Napok sár-

kányhajó- verseny rendszeres támoga-

tói vagyunk. 

Az idén megrendezésre kerülő II. Inklu-

zív Karate Global Interkontinetális Kupa 

kiemelt főtámogatójaként vettünk 

részt az eseményen. A világ minden 

tájáról, 16 ország 250 versenyzője vett 

részt, a para- karate sportágon belüli 

kiemelkedő rendezvényen.

A nemzetközi Inkluzív Karate Szövetség 

is elismerésben részesítette alapítvá-

nyunkat, remélve együttműködésünk 

folytatását. 

 

Eredményeink közül kiemelkedőnek 

tartjuk, hogy 2011 óta a Magyar Speciá-

lis Olimpia Szövetség (MSOSZ) kiemelt 

főtámogatójává váltunk. Az országos 

versenyeken kívül rendszeresen támo-

gatjuk a speciális olimpikonok Világjáté-

kokra történő kiutazását, versenyekre 

való felkészülését. 

Stratégiai együttműködésünk bizonyí-

tékaként idén először kerül megrende-

zésre az MSOSZ kosárlabdázóinak az 

Athlészisz - MSOSZ Kosárlabda bajnok-

ság. 

A bajnokság négy, egynapos tornából 

áll, ahol a csapatok egymás ellen ját-

szanak, körmérkőzéses rendszerben. 

A bajnokság a FIBA szabályai szerint 

zajlik, speciális esetben, az SO (Special 

Olympics) szabályai az irányadóak. A 

sportolóknak érvényes sportorvosi 

igazolással és versenyengedéllyel kell 

rendelkeznie. A végeredményt az SO 

versenyeken alkalmazott szabályok sze-

rint határozzuk meg. A csapatok közül 

az I.-III. helyezettek érmeket, a IV.-V. he-

lyezettek pedig szalagot kapnak.

A bajnokságban öt csapat vesz részt:

– Kőszeg Wink PSC

– Ivánc Mocorgó KSZSE

– Homok Bárczy Gusztáv DSK

– SOFI Életjel Alapítvány

– Hársfa Egyesület

A bajnokság komolyságát bizonyítja, 

hogy a Magyar Kosárlabda Szövetség 

a fordulók lezárultával, - amennyiben 

a jegyzőkönyveket, és a lebonyolítást 

a szabályoknak megfelelően rendben 

találja - hivatalos bajnokságként fogja 

elismerni. 

A finanszírozást (terembérlés, utazás, 

étkeztetés, szállás, promóciós termé-

kek) teljes mértékben az Athlészisz Ala-

pítvány vállalta magára. A szakmai lebo-

nyolításban az MSOSZ elnöksége, és az 

MSOSZ kosárlabda szakosztálya segíti 

az alapítványt. Az erről szóló együttmű-

ködési megállapodást 2018.09.22-én, a 

Hősök terén rendezett kosárlabda na-

pon írta alá a két szervezet elnöke. 

2018. 10. 20-án, Kőszegen került meg-

rendezésre az első forduló.

Az első forduló végeredménye:

1. Kőszeg WINK PSC

2. Hársfa Egyesület Budapest

3. Ivánc Mocorgó KSZSE

4. Homok Bárczi Gusztáv DSK

5. SOFI Életjel Alapítvány Budapest

A következő fordulóra 2018. 12. 15- én 

kerül sor, a budapesti Honvéd Sport-

csarnokban. 

A tavaszi fordulók helyszínei még egyez-

tetés alatt vannak, tervezett helyszínek 

között szerepel Győr és Székesfehér-

vár. A következő idényben szeretnénk 

nyolcra növelni a résztvevő csapatok 

számát, illetve hat forduló megrende-

zése a célkitűzésünk.

A mérkőzések alatt és közben külön-

böző játékos foglalkozások, a speciális 

kosárlabda szabályainak bemutatá-

sát, a sportolók bemutatkozását, és 

ismert fellépők műsorait szeretnénk a 

programba illeszteni, ezzel segítve elő 

sportolók társadalom általi megismeré-

sét. Elképzeléseink között szerepel egy 

szurkolói program létrehozása is, mely 

a támogató szervezetek munkavállalói-

nak bevonásával jönne létre.

Az Alapítvány adatai:

Székhely:

1024 Budapest Keleti Károly u. 16.

Adószám:

18718654-1-41

Bejegyző végzés száma:

18.Pk.60.363/2007/15

KSH szám:

18718654949956913

Számlaszám:

11710002-20084998-00000000

Honlap:

www.athleszisz.hu

E-mail:

athleszisz@athleszisz.hu

Levelezési cím:

1439 Budapest Pf: 689

Telefon:

(57) 400-495

Képviselő:

Lukácsi Tamás, kuratórium elnök

Az Athlészisz Alapítvány küldetése Az Athlészisz Alapítvány küldetése

Regionális kosárlabdatorna Szolnokon
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Az edzés helye:

Budapest, Dózsa György út 57.,

Honvéd pálya.

Jelen vannak:

– Csernai Alexandra

– Huzlinger István

– Lakatos Márió Márkó

– Tóth László

– Kiss Szilvia betegség miatt hiányzott

– Szautner Mihály vezetőedző

– Srp Miklós Domonkos edző

Szombaton és vasárnap is 2x2 órát 

edzettünk.

A forma, az állóképesség még nagyon 

idény elei volt. Ezért is volt jó az időzí-

tés, mert így tisztább képet kaptunk, 

hogy kit honnan kell felépíteni. Főként 

a gyaloglóknál volt, lesz ez fontos. A 

gyaloglás szinte technikai szám és ezért 

is szerencsés, hogy edzőtársam Srp 

Miklós maga is gyalogló. Mindkét gya-

loglónk óráról-órára ügyesebb, techni-

kásabb lett. Istvánnál elsősorban a he-

lyes karmunka tökéletesítése a feladat. 

Szandrának a testtartását és a láb tech-

nikáját kell fejleszteni. Szandra fejlődé-

sének a biztosítéka, hogy Miki az iskolá-

ban napi szinten foglalkozhat vele, mert 

a tanára is egyben, nemcsak az edzője.

Márió nagyon sokat erősödött a nyáron 

(kőművesek mellett dolgozott), talán 

túl sokat is. A középtávfutáshoz sem 

az alkata, sem az izmos testfelépítése 

nem ideális, de akaratereje és edző-

jének (Bakos István) megszállottsága 

a biztosíték hogy tökéletes formában 

lesz a Világjátékok idejére.

Laci a legtapasztaltabb, a legrutino-

sabb mindnyájuk közül. Nagyon sokat 

fejlődik, fejlődött azokban a verseny-

számokban, amelyek kevésbé feksze-

nek neki, gondolok itt a súlylökésre és 

főleg a 400 m-re. Az utolsó futáson már 

jól osztotta be az erejét és a végén még 

hajrázni is tudott.

Köszönettel tartozunk:

– Knipl Istvánnak, a BHSE atlétika szak-

osztály igazgatójának, akinek az enge-

délyével ingyenesen használhattuk a 

létesítményeket.

– Dr. Kántor Gézánénak, a Csalogány 

Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, Kollégi-

um és Gyermekotthon intézményveze-

tőjének, hogy a csapat szállását térítési 

díj felszámolása nélkül rendelkezésünk-

re bocsátotta, valamint engedélyezte a 

intézmény kisbuszának használatát.

– Wiesnerné Oravecz Évának a MSOSZ 

elnökségi tagjának, aki meglátogatta 

az edzésünket és a sportolók utaztatá-

sában is segédkezett.

Szöveg: Szautner Mihály

atlétika szakágvezető

Fotó: Hoffer Szilvi

Kilenc tagszervezet 78 sportolója vett részt a versenyen:

1. Ásotthalom Szívárvány SE  2 fő

2. Budapest Csalogány DSE 15 fő

3. Nagykőrös HÉV alapítvány 10 fő

4. Putnok Putnoki Ászok SE 3 fő

5. Solt Tornádó SE 13 fő

6. Szentes Esély a Mosolyra alapítvány 10 fő

7. Szolnok Liget Otthon SE 7 fő

8. Tiszakécske Gyermekekért DSE 5 fő

9. Tordas Tempo SE 13 fő

A megnyitó ünnepség előtt a Kölyök Sportolók mérték össze 

ismét teljesítményüket. Több új arcot láttunk a versenyen, 

akik tényleg először mutathatták meg, hogy ők is képesek 

futni, ugrani és dobni. A főversenyünkön több olyan atléta 

ált rajthoz, akik a Kölyök Sportolók elnevezésű programból 

nőtte ki magát. A megnyitó ünnepség a Kölyök Sportolók 

értékelésével kezdődött. Az érmeket Lengyel Lajos elnök úr 

adta át, majd köszöntötte a verseny többi indulóját és meg-

nyitotta a rendezvényt.

Nagyszerű volt az idő, a helyszín és a hangulat. A versenyün-

ket meglátogatta Oroszi Zsuzsanna, a Magyar Atlétikai Szö-

vetség elnökségi tagja, aki az érmek átadásában is segített.

Köszönet mindenkinek a közreműködésért.

Szöveg: Szautner Mihály

atlétika szakágvezető

Fotó: Hoffer Szilvi

A szeptemberi verseny a Világjátékra való felkészülés fontos állomása volt az utazó csapattagoknak. Az augusz-

tus végi összetartás után megelégedve tapasztaltuk, hogy jó úton járnak a felkészülésben. Mindenki versenylázban 

égett. Az eredmények már nagyon közelítenek az egyéni legjobbakhoz, sőt meg is haladja egy-két esetben:

versenyszám nevezett eredmény 2018.09.15

Csernai Alexandra 400 m gyaloglás 2:56.74 2:67,90

Huzlinger István 400 m gyaloglás 2:03,66 2:09,24

Kiss Szilvia
200 m 43,62 40,73

100 m 18,85 18,90

Lakatos Márió Márkó 800 m 2:21,18 2:21,62

Tóth László ötpróba 2853 2993

Regionális atlétika bajnokságAtlétikai edzőtábor
BudapestenBudapesten
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9 egyesületből, mintegy 50 játékos 

nevezett a diósjenői Szentgyörgyi 

István Általános Iskola tornatermé-

ben megrendezett regionális ese-

ményre. 

A bevonulást követően a csapatokat, 

kísérőket, valamint a meghívott vendé-

geket, támogatókat Szabó Béla MSOSZ 

társelnök köszöntötte. Az ünnepélyes 

megnyitó Lengyel Lajos MSOSZ elnök 

szavaival kezdődött, aki beszédében 

hangsúlyozta, hogy jól halad a Világjá-

tékokra készülő csapat felkészülése, és 

a helyszínen Abu Dhabiban is mindent 

előkészítettek a sportolók fogadására. 

A sportolókat, felkészítőiket és a meg-

jelenteket egy gyönyörű fuvola elő-

adással örvendeztette meg Kareczki 

Leila. A fiatal hölgy 13 esztendős és a 

nógrádi általános iskola diákja. 

A versenyt megtisztelte jelenlétével 

Tóth János, Diósjenő polgármestere, 

Ifjabb Tóth János üzletember-támoga-

tó, Pergel István Pilismarót polgármes-

tere, Wisinger János MSOSZ örökös-

tiszteletbeli elnök is. Mindannyian jó 

versenyzést kívántak a sportolóknak. 

Ezt követően Dobi Zoltán szakágvezető 

technikai információkkal látta el a csa-

patokat. 

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 Világjátékokra hangoló delegáció-

tagok közül a legerősebb divízióban 

szerepelt és nyert Máté Andrea és 

Vizsnyai Dávid is. Egyéni sikerük mellett 

az egyesített páros versenyszámban is 

győzni tudtak társaikkal. Remek hangu-

latú tornát tudhatunk magunk mögött 

ezúttal is. A sportolók ismét bebizo-

nyították, hogy kitartó munkával szép 

eredményeket lehet elérni. Mindez 

biztató a 2019-es 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. Lekl László idén 

lenne 66 esztendős. 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

VI. Lekl László Asztalitenisz Emlékverseny VI. Lekl László Asztalitenisz Emlékverseny
Diósjenőn Diósjenőn
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A sikeres Abu Dhabi Speciális Olim-

pia Világjátékokra való felkészülés 

jegyében a Speciális Olimpia gör-

korcsolya csapatai és a válogatott 

keret 2018-ban 2 Speciális Olimpia 

versenyen (Jászberény – Válogató, 

Szeged – Országos) és 4 integrált 

versenyen vett részt. (Szeged – Dóm 

Kupa, Kelet-Európa Kupa-Junior OB, 

Napfény Kupa és Budapest – Campo-

na Kupa.)

Köszönjük a Magyar Országos Görkor-

csolya és Gördeszka Szövetség csapa-

tainak, edzőinek támogatását, hasznos 

tanácsaikat és a lehetőséget, hogy be-

kapcsolódhattunk az épek versenyei-

be! (Tornádó Team SE, Szeged – Garzó 

Erika, Kéri Ferenc, BudaSkate SE, Bp. 

– Varjasi Mihály, Tatabányai Diák Kor-

csolyázó Egyesület – Lugosi László, Né-

meth Tibor, Jászberényi SE Belovai Dé-

nes, Belovai József).

Szeged, Etelka sori pálya – SO Integ-

rált Országos Görkorcsolya Verseny

Szegeden integrált SO felkészülési 

versenyen készültek speciális görkor-

csolyázóink a 2019-es Abu Dhabi Nyári 

Világjátékokra. A sikeres megrendezés-

hez segítséget nyújtott a Bp. IX. FKOAI, 

a Bp. XVIII. SOFI-Életjel Alapítvány és a 

szegedi Tornádó Team csapata és edzői 

Garzó Erika és Kéri Ferenc. Köszönjük 

a szegedi Antal Imola sportszerve-

ző, Dombóvári Szilvia szakágvezető-

helyettes és Makai Istvánné Ildikó, 

Csorba Zoltán, Miklós Zsolt verseny-

szervezésben nyújtott segítségét! 

A versenyt Joób Márton szegedi kép-

viselő, kenu világbajnok, a verseny fő-

védnöke nyitotta meg. Az eseményt 

megtisztelte Ménesi Imre szegedi kép-

viselő és a Wesley János Óvoda, Álta-

lános Iskola és Gimnázium igazgatója 

Trócsányi Anna és igazgatóhelyettese 

Sápi Zoltánné. 

A résztvevő csapatok és edzőik:

1. Dunaújváros, „Mozdulj Diák…” DSE, 

Móra F. Ált. Isk.

Salamonné Szabó Éva edző

2. Bp. IX. FSZ SE – Ferencvárosi

Szabadidő SE, FKOAI

Dombóvári Szilvia edző

3. Bp. XVIII. SOFI-Életjel Alapítvány

Miklósné Malek Erzsébet edző

4. Gombai Szabadidő és Sport Egyesület

Kőrösi-Fehér Ildikó

Kőrösi-Fehér Péter edzők

5. Tornádó Team Korcsolyázó

Sport Egyesület, Szeged 

Garzó Erika, Kéri Ferenc edzők

A teremben zajló verseny elérte célját. 

Sikerült az Abu Dhabiba utazó görkor-

csolyázók divíziós időeredményeinek 

Együtt a sikerért

Az asztaliteniszezők is gőzerővel készülnek a jövő évi 

Nyári Világjátékokra. Dobi Zoltán szakágvezető irányí-

tásával az utazó kerettagok:

Vizsnyai Dávid (Békéscsaba), Máté Andrea (Edelény), Kajtár 

Eszter partnerjátékos (Regöly), valamint Steiner Klára part-

nerjátékos tartalék (Edelény), Gál Géza tartalék játékos (Re-

göly) és Kanalas Aranka tartalék játékos (Regöly) vettek részt 

az edelényi edzőtáborban. 

A teremben öt asztal állt rendelkezésükre, ami lehetővé tette 

az egyéni foglalkozásokat is. A délelőtti edzéseken a külön-

böző ütéstípusok iskolázásán, gyakorlásán volt a hangsúly. 

Az tréning második felében soklabdás egyéni edzések vol-

tak, valamint egyéni játék. A közös munkát erősítette Doros 

Szilárd NB1-es játékos, valamint a DVTK edzőjének jelenléte, 

közreműködése. Szilárd két játékosa is eljött edzőpartner-

nek, hogy segítse a tréningeket.

Az intenzív egyéni képzést Doros Szilárd, az edzőként szintén 

a táborban lévő Kajtár József, valamint Dobi Zoltán tartotta. 

A délutáni edzéseken főleg a páros játékot gyakorolták. 

Legfontosabb volt a páros lábmunka kialakítása, a párok ösz-

szeszokása. Bár valószínűleg nem lesz lehetőség vegyes pá-

rosban indulni, minden eshetőségre számítva gyakorolták a 

Vizsnyai–Máté páros összjátékát is.

Az edzések egyhangúságát megtörve a csapat megtekintet-

te az Edelényi Kastélyszigetet is, ami mindenkinek nagyon 

tetszett. Este pedig szalonnát sütöttek.

Információ: Dobi Zoltán

asztalitenisz szakágvezető

 

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Edelényben pattogott a labda
Abu Dhabi jegyében  a görkorcsolyázók integrált versenyein

Kiváló hangulatú regionális asztalitenisz-versenyt ren-

deztünk Szol nokon. A 2018. október 6-án, szombaton 

megrendezett versenynek a Szolnoki Műszaki Szakkép-

zési Centrum Jendrassik György Gépipari Szakgimnázi-

um tornaterme adott otthont.

Férfi és női egyéni, valamint egyesített párosokban 9 egyesü-

let 51 versenyzője indult. 

A rövid megnyitó után a divíziós mérkőzések beosztásait 

már az új asztalitenisz szoftverrel készítettük, ennek segít-

ségével gyorsabban, gördülékenyebben tud a versenyiroda 

is dolgozni. Rövid szünet után villámgyorsan elkészültek a 

döntő beosztások, és a jegyzőkönyvek. Sajnos a jövő évi Abu 

Dhabi Világjátékokra készülők a versennyel egyidejűleg tar-

tott edzőtáborban voltak, így egészen új, néha meglepetés 

eredmények születtek az izgalmas meccsek során.

Szeretném megköszönni a verseny szervezésében és lebo-

nyolításában Dobi Zoltán asztalitenisz szakágvezető, Békéssy 

Klára, Molnár Melinda bowling szakágvezető, Dombóvári 

Szilvia gyorskorcsolya szakágvezető, valamint Komáromi Ka-

talin és Steiner Klára segítők munkáját!

Szöveg: Csorba Zoltán

asztalitenisz szakágvezető helyettes 

Regionális asztalitenisz verseny 
Szolnokon
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lemérése. Az utazókeret tagjai: Bartha 

Beatrix, Mayer Barbara, Péter Dávid 

(Bp. 18. SOFI-Életjel Alapítvány), Al-

Yassin Mustafa (Bp. 9. FSZ SE). A tarta-

lékkeret tagjai: Surnyák Viktória, Job-

bágy József, Nagy József, Szabó Géza 

Erik (Bp. 18. SOFI-Életjel Alapítvány), 

Hocza Róbert (Bp.9. FSZ SE), Szappanos 

János (Du, Mozdulj DSE).

Köszönjük a segítők, a szülők és a média 

támogatását! 

Vélemények a versenyről:

Garzó Erika

a Tornádó Team SE, Szeged elnöke:

„Nagyon értékes program résztvevői 

voltunk. A Speciális Olimpikonok ren-

dezték meg Szegeden a Világjátékokra 

való felkészülési teremversenyüket, 

ahol a Tornádó Team sportolói segítő-

versenyzőként álltak rajthoz. Épek és 

sérült versenyzők egymást segítve „ver-

senyeztek”, ahol a mieink megtapasz-

talhatták, hogy a segítő közreműködés 

sokszor nagyobb élmény, mint a győze-

lem. Az idén már többször találkoztunk, 

így a sportolók lassan már régi ismerős-

ként üdvözlik egymást. Szépséges pilla-

natokat éltünk meg!”

A Tornádó Team,

Szeged görkorcsolyázói:

Kuhn Borbála, 14 éves: „Jól éreztem ma-

gam, jó volt segíteni. Meglepően ügyesek 

voltak a speciális olimpikonok. Érdekes 

volt együtt versenyezni olyan emberekkel, 

akik egy kicsit mások.”

Tarján Ádám, 9 éves: „Nagyon tetszett 

a verseny, mert kedvesek voltak a rende-

zők és a versenyzők is. A Speciális Olim-

pikonok közül két barátra tettem szert. 

Janónak és Eriknek hívják őket. Örülök, 

hogy velük versenyezhettem. Nagyon jól 

éreztem magam.”

Kovács Patrik. 11 éves: „Nekem az tet-

szett az Etelka sori versenyben, hogy lát-

tam mennyire szeretik ezt csinálni és na-

gyon örültek, hogy itt lehettek. Nekem a 

váltó tetszett a legjobban, kicsit más sza-

bályok vannak a „speciális” sportolóknál. 

A verseny alatt néhány barátot is szerez-

tem. Üdvözlettel.” 

Sajgó Anna 16 éves: „Felemelő volt lát-

ni, hogy a nehézségeik ellenére milyen 

jól elsajátították a sportágat. Olyanok is 

voltak, akiknek ez volt az első versenye 

és ők is kitettek magukért. Nagyon jó volt 

tapasztalni, hogy ők is annyira szeretik a 

görkorit, mint mi, és szerintem ez nagyon 

fontos. Érdekesek voltak a korosztályok és 

a szabályok is, jól szervezett volt. A mi ver-

senyeinken sok minden van másképpen, 

viszont így is nagyon izgalmas volt.”

Gardi Dominika, 20 éves: „Mint min-

dig, most is nagy élmény volt számunkra 

együtt versenyezni a speciális olimpiko-

nokkal. Azontúl, hogy egy szép napot 

tölthettünk velük és új barátságokra te-

hettünk szert, jó érzés volt hozzájárulni 

a 2019-es Speciális Olimpiára való felké-

szülésükhöz. Ugyanakkor ez az együttmű-

ködés oda-vissza hasznos. Sok erőt tud 

adni szerintem mindenki számára látni a 

speciális olimpikonokat versenyezni, illet-

ve versenyről versenyre fejlődni, ami mind 

bizonyíték arra, hogy lehetetlenek márpe-

dig nincsenek.” 

Bíró Hanna, 15 éves: „Nagyon élveztem 

a speciális olimpikonokkal való közös ver-

senyzést. Sokat tanultunk egymástól és 

jó volt látni, hogy milyen hálásak és oda-

adóak a sport iránt. A verseny szervezése 

nagyon tetszett és az érmek is különlege-

sek voltak. Megtanítottak minket úgy vál-

tózni, ahogyan ők szoktak és a jelmonda-

tukra: „Engedd, hogy győzzek; de ha nem 

győzhetek, hadd küzdjek bátran!”

Dombóvári Szilvia SO görkorcsolya 

szakágvezető helyettes, FSZ SE, Bp. 

edzője, FKOAI tanára:

„A Ferencvárosi Szabadidős SE sportolói 

és az FKOAI és EGYMI pedagógusai nagy 

örömmel vettek részt az első alkalommal 

megrendezett szegedi fedett pályás gör-

korcsolyaversenyen.

A nyári szabadtéri versenyek után tudtuk, 

hogy a házigazda szegedi Tornádó Team 

versenyzői és vezetőjük Garzó Erika hatal-

mas lelkesedéssel és nagy örömmel fogad-

nak majd minket.

A szuper szervezésnek és közös munkának 

köszönhetően nagyon izgalmas, pörgős 

versenyt tudtunk megrendezni. A ver-

senyzőink nagyon szeretnek csarnokban 

görkorizni. A kiváló körülmények miatt 

rendkívül hasznos verseny volt főleg az 

olimpiai válogatott keret számára.

Nagy segítséget jelentett, hogy a Tornádó 

Team versenyzői az olimpiai futamokban 

együtt koriztak a sportolókkal, segítve a 

minél jobb időeredmények elérését, és a 

technikai javulást is.

A verseny megrendezésében részt vevő 

szegedi kollégákkal nagyon jól tudtunk 

együttműködni. Az időmérő futamok vé-

gére már látszott, hogy a gyerekek gyor-

sasága és fegyelmezettsége, valamint az 

összehangolt versenybírói munka ered-

ménye, hogy a tervezett időben be tudjuk 

fejezni a versenyt, és az eredményhirde-

tésre, Erika nénitől kapott ajándékok át-

vételére, illetve az olimpiára utazó csapat 

köszöntésére is bőven jutott idő.

Az integrált váltó futamok szuper han-

gulata itt is ugyanúgy megjelent, mint a 

Jászberényben az ép versenyzőkkel közö-

sen korcsolyázott váltók. 

A verseny végén a gyerekek kellemesen 

elfáradva indultak haza, de a buszon el-

hangzott beszélgetésekből kiderült, hogy 

nagyon jól érezték magukat, jó volt újra 

találkozni a régi versenyző társakkal, és 

tetszett nekik a pálya.

Köszönjük szépen Erikának és csapatá-

nak a segítségét, és kollégáim nevében is 

bízunk benne, hogy a jövőben többször is 

fogunk közösen versenyt rendezni.”

Al-Yassin Mustafa, 15 éves, Bp. 9. FSZ 

SE görkorcsolyázója:

„Nagyon jól éreztem magam a versenyen. 

Tetszett a pálya, hasonló, mint a SINOSZ 

csarnokban. Gyorsan tudtam korizni, Dá-

viddal szuper volt a váltó. 100 és 300 mé-

teren nagyon nehéz volt Janóval a küzde-

lem, de szerencsére jól sikerültek a rajtok 

és szerintem ezért tudtam győzni.”

Salamonné Szabó Éva Dunaújváros, a 

„Mozdulj Diák” DSE elnöke-edzője:

„Új helyszínen, Szegeden vehettünk részt 

az MSOSZ Integrált Országos Görkorcso-

lya Versenyén. Nagyon nagy élmény volt 

a Szegedi Tornádó SE versenyzőinek kor-

csolyázó technikáját látni, és velük együtt 

versenyezni. Tanítványaim – a teljesen kez-

dőtől, a speciális olimpiai bajnokig – igye-

keztek a maximumot kihozni magukból, 

és nagyon szépen szerepeltek. Rendkívül 

színvonalas, jó hangulatú rendezvény volt, 

köszönet érte a szervezőknek!”

A„Mozdulj Diák” DSE – Dunaújváros 

görkorcsolyázói:

Éberling Patrik, 13 éves: „Első görkori-

versenyem volt. Nagyon jól éreztem ma-

gam, és sokat tanultam másoktól. Re-

mélem, még sok versenyre el tudok majd 

jutni.”

Kulcsár Zsófia, 12 éves: „Szombaton, 

Szegeden voltunk görkorcsolyaversenyen. 

Nagyon jó hangulat volt, jól éreztem ma-

gam. Több versenyszámban is indultunk, 

és nagyon ügyesek voltunk. Sok jó ered-

ménnyel tértünk haza.” 

Sulyok Melina, a Budapest 18. ker. 

SOFI gyógypedagógusa:

„Először vettem részt görkorcsolyaver-

senyen. Nagy öröm volt számomra, hogy 

ilyen sok fogyatékkal élő és ép gyermek, 

fiatal vett részt ezen az eseményen. Nagy 

élmény volt számomra a verseny, igazán 

izgalmas volt látni, ahogy a gyermekek 

komolyan versengtek egymással. A sérült 

és az ép gyermekek személyiségére is jó 

hatással volt a találkozó, hiszen egész nap 

ismerkedhettek egymással és a különbö-

ző sajátosságokkal. A szervezők részéről 

nagyon szimpatikus volt, hogy minden 

gyermek valamilyen éremmel, részvételi 

nyakbavalóval távozhatott a versenyről, 

hiszen megdolgoztak érte.” 

A Budapest, 18. SOFI-Életjel Alapít-

vány versenyzői:

Nagy József, 15 éves: „Mit írjak? Ja, az 

volt jó, hogy a szegediekkel versenyezhet-

tem egy futamban. Az is tetszett, hogy kö-

zös váltóban mentünk.”

Jobbágy József, 19 éves – Szabó Géza 

Erik, 17 éves: „A váltó a szegediekkel na-

gyon bejött nekünk.”

Bartha Beatrix, 18 éves: „Az tetszett, 

hogy versenyezhettem Szegeden. Láthat-

tam, hogyan mennek a Tornádó versenyzői 

és tanulhattam a kiváló technikájukat.” 

Péter Dávid, 22 éves: „Személy szerint 

nagyon tetszett és motiválóan hatott rám 

a szegedi SO Integrált Görkorcsolya Verse-

nyen, hogy együtt versenyezhettem a Tor-

nádó Team kiválóságaival, többek között 

Gardi Dominikával, aki többszörös ma-

gyar bajnok és ifjúsági Európa-bajnokság 

ezüst- és bronzérmese, illetve Bíró Han-

nával, aki ebben az évben lett Ifjúsági Eu-

rópa-bajnokságon váltóban bronzérmes. 

Ez számomra olyan lökést adott a döntő 

futamokban, hogy jobban teljesítettem, 

mint ahogyan előzőleg vártam magamtól. 

Köszönöm.” 

Szöveg: Miklósné Malek Erzsébet 

görkorcsolya szakágvezető

Együtt a sikerértEgyütt a sikerért
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Szövetségünk meghívást kapott 

2018. május 26-ra Edelénybe egy in-

tegrált úszóversenyre, amelynek az 

Edelényi Szent Miklós Iskola adott 

otthont. Nagyszabású rendezvény-

nek lehettünk résztvevői, mert az 

úszóversennyel egyidőben asztali-

tenisz verseny is zajlott.

Szövetségünket a Csalogány DSE öt 

sportolója képviselte Budapestről, illet-

ve a Nyíregyházi Csodavár úszói is részt 

vettek a rendezvényen. Ők az esemény 

szervezésében is óriási segítséget nyúj-

tottak, mi Csalogányosok pedig részvé-

telünkkel igyekeztünk gondoskodni a jó 

hangulatról.

A versenyt Kovács Lajos atya nyitot-

ta meg, köszöntő szavait imádsággal 

folytatta, majd Inántsy Pap Ágnes fő-

szervező felolvasta Kocsis Fülöp ér-

sek-metropolita köszöntő szavait, az 

MSOSZ nevében én is köszöntöttem a 

versenyzőket, és kezdetét vette a ver-

seny. A speciális sportolók versenyeit 

végig taps kísérte, de mi sem hagytuk 

csendben úszni az ép sportolókat. Re-

mek hangulat kísérte végig a versenyt, 

melyet az integrált váltóversenyek 

zártak, ez volt az igazi izgalom, itt az-

tán mindenki szurkolt mindenkinek. 

Ezután pedig vendéglátóink nagyon 

finom babgulyással csillapították éhsé-

günket. Ebéd után következett a várva 

várt eredményhirdetés, amikor csak, 

elégedett, mosolygós, örömteli arcokat 

láthattunk. 

A verseny végeztével vendéglátóink 

jóvoltából elsétáltunk az Edelényi Kas-

télyba, ahol egy rövid filmvetítés kere-

tében megismerhettük a kastély törté-

netét, majd egy remek idegenvezető 

kíséretében megtekintettük a csodála-

tosan festett kastély termeit. 

A verseny szervezői remek munkát vé-

geztek, mert egy nagyon kellemes na-

pot tölthettünk el Edelényben. Remek 

vendéglátásban volt részünk, nagyon 

kedves, lelkes emberekkel ismerked-

hettünk meg, csupa pozitív élménnyel 

gazdagodhattunk azon kívül, hogy úsz-

hattunk is egy jót.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk en-

nek az eseménynek, és reméljük, hogy 

lesz folytatás.

Szöveg: Tóth Judit 

úszás szakágvezető-helyettes

Úszó csapatunk első edzőtáborára 

július 23. és 28. között Parádfürdőn 

került sor, a Kaland-Vár Egyesület 

nyári táborában. Az egyhetes tábor 

célja a csapat összekovácsolása és 

az edzettségi szint felmérése volt.

Minden sportolónk ismerte egymást a 

versenyekről, de a közös munkát még 

nem látták előre. Az eltelt egy hét so-

rán a kitűzött cél megvalósult, hiszen 

nagy barátságok kötődtek a táborozás 

folyamán, és így a közös munka is gör-

dülékenyen ment.

Bükkszéken a strandfürdőben kaptunk 

lehetőséget az úszásra, csak nekünk 

engedélyezték az úszómedence haszná-

latát reggelente, még a nagyközönség 

előtt, így a reggeli edzést zavartalan 

körülmények között tudtuk végrehajta-

ni. Az idő is kellemes volt, hiszen a nagy 

meleg megérkezéséig végeztünk is. 

Úszóink, a pihenő időszaknak megfelelő 

felkészültségi szinten vannak, minden fi-

atal úszása kifogástalan volt, és közben 

tökéletesen kirajzolódott milyen apró 

javításokat kell még elvégezni, a nagy 

versenyig. Külön öröm volt számunk-

ra, hogy a tartalékok közül is néhányan 

részt vettek a táborozáson, így a reggeli 

úszóedzésekre őket is el tudtuk vinni.

Az edzések után a délelőtt hátralevő 

részét általában pihenéssel tölthette a 

csapat, de a délutánokat, kemény tú-

rázásokkal és egyéb közösségépítő fel-

adatokkal töltöttük meg. A csapat min-

den tagja komolyan vette az edzéseket, 

erejükhöz mérten hajtották végre a 

feladatokat. Egymással szemben, és ve-

lünk szemben is elfogadóak, együttmű-

ködőek voltak, fegyelmezetten, figyel-

mesen viselkedtek, mind az edzéseken, 

mind az egyéb programok alkalmával. 

Tartalmas hét van mögöttünk, köszön-

jük a lehetőséget a megvalósításért, az 

MSOSZ támogatását. Köszönjük még a 

sok segítséget és támogatást a Bükk-

széki uszodának és a Kaland-Vár Egye-

sületnek!

Szöveg: Wiesnerné Oravecz Éva 

úszás szakágvezető 

és Tóth Judit

úszás szakágvezető-helyettes

Úszóverseny az elfogadás jegyében Parádfürdőn készültek az úszók
Uszoda megnyitó és I. Nyitott Görögkatolikus Úszóverseny Edelényben Abu Dhabira
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2018. november 10–11-én rendez-

tük meg szakágunk idei utolsó 

úszóversenyét, Monoron. Úszócsa-

ládunk népes csapata nevezett a 

versenyre, 106 versenyzőt regiszt-

ráltunk, és közel százan meg is je-

lentek a versenyen.

Öröm volt újra találkozni rég nem lá-

tott ismerősökkel, barátokkal. Szom-

bat délután a versenyt Monor polgár-

mestere, Dr. Zsombok László Krisztián 

nyitotta meg. Az első versenynapon 

a divizionálások zajlottak, majd kelle-

mesen elfáradva egy remek vacsorát 

fogyaszthattunk el Monoron a Sport 

Vendéglőben. Vacsora után kettévált a 

csapat, nagy részük Gyömrőn foglalhat-

ta el éjszakai szerény szállását a Teleki 

kastélyban, a Gyömrői EGYMI kollégiu-

mában, míg a csapat kisebbik fele Bu-

dapesten, a Miklós téren nyert befoga-

dást. Másnap reggel, ködös, borongós 

reggelre ébredtünk, de a finom reggeli 

elfogyasztása után már mindenki a ver-

senyre koncentrált.

A napot a Kölyök Sportolókkal kezdtük. 

Erről szól Lentner Nóra programvezető 

beszámolója:

„Kölyök Sportolóink számos versenyen, 

szakágban kipróbálhatják magukat, ez 

alkalommal az úszás szakág vezetőinek 

köszönhetően a monori uszodában is 

megmutathatták mit tudnak, a családok 

megismerhették az uszodai versenyek 

felemelő hangulatát is. A legkisebbek a 

tanmedencében, a gyakorlottabbak pedig 

azok között a sávok között mérték össze 

erejüket, ahol Világjátékokra készülő válo-

gatott is versenyzett! 

Célunk, hogy a versenyeken a családok a 

szurkolás mellett, aktív résztvevők is le-

gyenek: a nagyobb testvérek bíróként és 

segítő úszópartnerként is kipróbálhatták 

magukat, a kisebb testvérek ellenfélként 

indultak a futamban. 

Összesen 26 gyermek és 10 önkéntes vett 

részt a legkisebbek első úszóversenyén, 

melynek végén minden kis sportoló meg-

tapasztalhatta azt az örömöt és büszkesé-

get, hogy dobogóra állhatott és aranyér-

met szerzett!

Nagyon köszönjük a szülőknek, hogy részt 

vettek a programon és csobbantak a gye-

rekekkel! Köszönjük a fotókat Horváth- 

Kovács Gyöngyinek és Horváth Péternek!”

A versenyre ellátogatott Gangl Edina 

Európa-bajnok vízilabdázó és párja, Mol-

nár Mátyás műsorvezető, sportriporter. 

Edina az Abu Dhabiba utazó válogatott 

tagjait lepte meg úszódresszekkel, ami-

ben készülhetnek a Világjátékokra. Ez-

úton is nagyon köszönjük Edinának az 

ajándékokat, és azt, hogy a verseny vé-

géig velünk volt és az éremátadásban is 

segített. Szőke Viktória kommunikációs 

igazgató, Lengyel Lajos elnök úr és Dr. 

Jády György sportigazgató úr is meg-

tisztelt minket jelenlétükkel. 

A verseny jó hangulatban zajlott, hi-

szen versenyzőink mindent megtettek 

a sikerért. Kicsik és nagyok, egyaránt 

hősiesen küzdöttek az érmekért. Gra-

tulálunk minden sportolónknak! Kö-

szönjük a kollégáknak, hogy segítették 

a sportolóink sikerét, a szülőknek ezer 

hála, az együttműködésért. Itt köszön-

jük meg a bírói gárdának azt a remek, 

összehangolt munkát, melyet a két nap 

alatt végeztek fáradhatatlanul azért, 

hogy úszóink megfelelő körülmények 

között versenyezhettek. A februári vi-

szontlátásig, mindenkinek eredményes 

felkészülést kívánunk!

A fotókat köszönjük Farkas Gergelynek!

Szöveg: Tóth Judit 

úszás szakágvezető helyettes

Büszkék vagyunk rá, hogy a közös 

edzés és csapatbemutató támo-

gatása után az Európa-bajnok vízi-

labdázó Gangl Edina ellátogatott a 

monori úszóversenyre, ahol úszó-

dresszeket adott át a Világjátékok-

ra készülőknek.

Köszönjük Edinának a sok dicsérő szót, 

a közös fotókat, a rengeteg mosolyt és 

a kedvességet is! 

Hatalmas öröm volt számunkra, hogy 

Edina mellett párja, a műsorvezető-

sportriporter Molnár Mátyás, valamint 

Matyi gyermekei: Sára és Ábel is átad-

tak érmeket a versenyzőknek.

Edina elkötelezett híve a Speciális 

Olim pi ának: „Nagyon-nagyon aranyo-

sak, na gyon ked vesek, nagyon sokat kap-

tam tőlük. Teljesen feltöltődve szálltam ki 

a medencéből a közös edzés után és most 

is fantasztikusan éreztem magam velük. 

Ők csak adnak nekem, minden szempont-

ból. Örülök, hogy izgalmas versenyeket 

láttam a sportolóktól, akik között a kö-

zelgő Világjátékok éremesélyeseinek is 

szurkolhattunk. Néhány felszereléssel is 

igyekeztem hozzájárulni a felkészülésük-

höz. Hajrá, magyarok!”

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Szezonzáró Országos Úszóverseny Köszönjük szépen, Gangl Edina!
Monoron
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Bő fél évvel az Abu Dhabi Vi-

lágjátékok előtt Hajdú László 

szakágvezető és Salamonné Szabó 

Éva szakágvezető-helyettes irányí-

tásával a dunaújvárosi csarnokban 

csiszolta tudását Latinovics Lívia 

és Juhász Szebasztián csapattag, 

valamint Tercsi Barbara és Depner 

Thomas tartalék versenyző. 

Az első edzés fő célja a tornacsarnok 

légkörének megtapasztalása, szabálya-

inak megismerése, valamint a szerek ki-

próbálása volt. Július 3. és 5. között már 

napi 5 órát edzett a kis csapat, délelőtt- 

délutáni bontásban. Minden edzésen 

különös hangsúlyt fektettünk:

– a sokoldalú bemelegítésre és moz-

gásképzésre;

– a mozdulatok pontos kivitelezésére;

– a tornászos tartás csiszolására.

Mindennap a felkészülés része volt a 

szereken való munka, a fizikai képzés, 

valamint nyújtás. A tornaszereken ele-

mek gyakorlásával kezdtünk, majd gya-

korlatrészek, végül a teljes versenygya-

korlatok pontos kivitelezése volt a cél. 

Mindezt különböző rávezető gyakorla-

tokkal segítettük elő.

Július 6-án már csak délelőtt edzet-

tünk, így elsősorban azokon a szereken 

dolgoztunk, amelyeken saját tornater-

meinkben nincs lehetőség.

Nagyon hasznos és eredményes volt ez 

a hét. Szuper körülmények, kemény, fá-

rasztó munka, de megérte! Minden tor-

nászunk nagyon fegyelmezett volt és 

edzésről edzésre fejlődött valamiben. 

Komoly motivációt jelentett számukra, 

hogy láthatták edzeni a Dunaferr torná-

szait, valamint az is, hogy egymás telje-

sítményét is figyelhették, és próbálhat-

ták túlszárnyalni.

A közös edzések, a kellemes étkezések, 

a csendes pihenők alatti beszélgetések, 

játékok, a séták, a fagyizás, igazi kis csa-

pattá kovácsolták ezt a négy tornászt.

A heti értékelés után némelyikük köny-

nyes szemmel, ölelkezve búcsúzott. 

Köszönjük:

– Kocsis Andrea szakágvezető-he lyet-

tes, Salamon Angéla és Salamon Za-

lán segítségét;

– az MSOSZ anyagi támogatását;

– a Dunaferr Tornaszakosztály veze-

tőedzőjének, Trenka Jánosnak, és a 

teljes edzői gárdának a lehetőséget, 

hogy ilyen ideális körülmények között 

készülhettünk Abu Dhabira! 

 

Szöveg: Hajdú László

torna szakágvezető 

és Salamonné Szabó Éva

torna szakágvezető-helyettes

Harmadik alkalommal adott ott-

hont Dunaújváros, az MSOSZ orszá-

gos tornaversenyének, de először 

volt nyílt jellegű az esemény. 

4 egyesület tornászai mérték össze 

tudásukat: Darvastó, Életjel Alapít-

vány-Budapest, „Mozdulj Diák” DSE-

Dunaújváros, valamint nagy örömünkre 

elfogadta meghívásunkat az 5 verseny-

zőből és 4 kísérőből álló román delegá-

ció. Sajnos az egriek és a csobánkaiak 

nem tudtak eljönni, pedig nagyon vár-

tuk őket.

Az első nap jelen volt Dr. Jády György 

MSOSZ országos sportigazgató, aki 

köszöntötte a verseny résztvevőit, és 

Alpekné Major Valéria, a Dunaújvárosi 

Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI 

igazgatónője, aki köszöntője után meg-

nyitotta a versenyt. A szombati ese-

ményt a Dunaferr SE fiú utánpótlás tor-

nászainak bemutatója színesítette.

A második napon megtisztelt bennün-

ket jelenlétével Lengyel Lajos elnök 

úr, és Szőke Viktória kommunikációs 

igazgató, akik az érmek átadásában is 

segédkeztek. Elnök úr pedig a záróün-

nepségen méltatta a tornászok felké-

szültségét. A 30 versenyző szombaton 

a divízionáló versenyen, vasárnap pedig 

a döntőben mérte össze tudását. A lá-

nyok 4 (ugrás, felemáskorlát, gerenda, 

talaj); a fiúk 6 szeren (talaj, gyűrű, ugrás, 

lólengés, nyújtó, párhuzamos korlát) 

ügyeskedtek. Kiemelkedő teljesítményt 

nyújtottak a Világjátékokra készülő ma-

gyar versenyzők, így Latinovics Lívia és

Juhász Szebasztián, valamint a két tar-

talék: Tercsi Barbara és Depner Tho-

mas. Különleges színfoltja volt a ver-

senynek az öt román tornász, akik közül 

négyen utaznak majd Abu Dhabiba, 

jövő év márciusában

Mindannyiuknak különösen fontos ver-

seny volt a mostani, hiszen ez az utol-

só verseny a Világjátékok előtt. Bíztató 

előjel, hogy a válogatott tornászok na-

gyon szépen szerepeltek.

Mint mindig, most is megindító han-

gulatú versenyen vehettünk részt. Fel-

emelő érzés látni ezeket a sportolókat, 

mennyire igyekeznek, küzdenek, hogy 

gyakorlataikat minél szebben mutassák 

be, és megható, mennyire örülnek egy-

egy jólsikerült produkció után. 

Szintén nagy öröm, hogy a román tor-

nászok és edzőik elégedetten, kellemes 

élményekkel indultak haza. Reméljük, 

hogy jövőre újra találkozhatunk velük, 

és ahogy most is, közös élményekben 

lehet részünk, valamint tanulhatunk 

egymástól. 

Nagyon nagy köszönet mindenkinek, 

aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a két nap 

ilyen sikeres legyen! Külön köszönet a 

Dunaferr Tornaszakosztály önzetlen se-

gítségéért!

Szöveg: Salamonné Szabó Éva

torna szakágvezető helyettes és

Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

Vidéki fellegvárban Torna verseny Dunaújvárosban 
edzettek a tornászok
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8 csapattal rendeztük meg a regio-

nális tornát. A vendéglátó Győr és 

Pápa 2-2 csapattal, Ajka, Cegléd, 

Gomba, és a Csefosz Kiskunlacháza 

1-1 gárdával szerepelt.

2 divízióba soroltuk az együtteseket és 

a körmérkőzések után kialakult a hely-

osztók sorrendje, majd azok lejátszása 

után a végső sorrendek.

Immár ez a 3. torna Győrben. Minden 

alkalommal láthatunk új csapatot, új ar-

cokat, de több fiatal az első torna óta 

fontos részese csapatának. Nagyon jó 

látni, hogy egyre ügyesebbek a fiatalok, 

sokkal több technikai megoldást alkal-

maznak, a taktikai repertoár bővül, az 

egyesített csapatok ép és fogyatékkal 

élő sportolói között egyre jobb a pá-

lyán, játék közben is a kapcsolat.

Mindezekben a testnevelőknek nagyon 

nagy szerepe van, hiszen ezt a kezdet-

ben könnyűnek tűnő sportágat meg-

szerettetik, megismertetik és megta-

nítják a fiataloknak. 

Nagyon jó mérkőzéseket nézhettünk, a 

helyosztó csaták hatalmas küzdelmet 

hoztak. 

A végeredmény: 

A divízió

1. Gomba 

2. Cegléd

3. Ajka

4. Pápa 1.

B divízió

1. Győr 1.

2. Győr 2.

3. Pápa 2. 

4. CSEFOSZ Kiskunlacháza

Köszönjük a kollégáknak a részvételt, a 

munkát és reméljük, hamarosan ismét 

találkozunk!

Szöveg: Varsányi Zsuzsanna

floorball szakágvezető

A teljes régiót lefedő 58 állam közül 

38 ország közel 100 küldötte gyűlt 

össze Budvában, a hagyományosan 

2 évente megrendezett tanácsko-

záson. Szövetségünket Lengyel 

Lajos elnök, Szabó Béla társelnök, 

és Kárpáti Orsolya nemzetközi igaz-

gató képviselte a konferencián, ami 

egyben nemzetközi szervezetünk 

fennállásának 50. évfordulós ün-

nepsége is volt.

„Inclusion In Motion”, azaz „Az inklúzió 

mozgásban” mottó végigkísérte a ren-

dezvény plenáris és szekcióüléseit, de 

éppúgy a szabadidő tevékenységein-

ket is. Az európai szövetség egészség-

ügyért felelős csapata 1 millió lépés 

elnevezéssel kihívás elé állította a részt-

vevőket. Az volt a cél, hogy a konferen-

cia ideje alatt tegyünk meg együttesen 

1 millió lépést, és azt rögzítsük a Speciá-

lis Olimpia applikációjában. Büszkeség-

gel jelenthetjük, hogy a célt nemhogy 

elérni, de meghaladni is sikerült! 

A plenáris üléseken tájékoztatást kap-

tunk a régió elmúlt két évének ered-

ményeiről, valamint az előttünk álló 

2019-es év akciótervéről, a várható 

eseményekről és kiemelt célokról. Ez 

utóbbiak közé tartozik a sportolók 

egészségügyi és fittségi állapotának 

javítása (egészségügyi szűrő- és fitnesz 

programok kiterjesztése, befektetés 

az egészségbe és fittségbe). Kiemelt 

napirendet kapott a 2019-es SO nyári 

világjátékokkal kapcsolatos aktuális in-

formáció megosztása.

A szekcióüléseken tanultuk a sztori ge-

nerálás művészetét, a közelmúltban le-

bonyolított sikeres kampányok példáin 

keresztül (ilyen volt pl. a bakui ifjúsági 

világtalálkozó, vagy a nevezetes épüle-

tek kivilágítása). Betekintést nyertünk 

az AIPS (Sportújságírók Nemzetközi 

Szövetsége) SO-t támogató tevékeny-

ségébe, a partneri kapcsolat tartalmi 

elemeibe (média tréningek szervezése, 

tartalomgenerálás, adományszervezés, 

tanácsadás).

Tapasztalatcserét folytattunk a ha tár-

menti együttműködések bővítéséről, 

amelyben mi az elsők között járunk az 

európai országok között. Tájékozód-

tunk az SOEE gyakorlati megoldásait 

illetően az EU-s, a globális vállalati és 

magánszemélyektől érkező támogatá-

sokkal kapcsolatban.

A zárónapon egyesített röplabdamecs-

cseket játszottunk az olimpiai bajnok 

röplabdázó Vladimir „Vanja” Grbic SO 

nagykövet, és szintén olimpiai bajnok 

Igor Vušurovic vezetésével.

Szöveg: Kárpáti Orsolya 

nemzetközi igazgató

Egyesített Floorball Bajnokság Montenegróban gyűltek össze
Győrben az európai SO vezetők – 2018. október 20–21.
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Jóna Dani egyik olyan önkénte-

sünk, akinek lelkesedésére, tu-

dására mindig számíthatunk, aki 

megbízható, kedves és türelmes. 

17 évesen igazi filmes, egyben 

projektvezetőként ügyesen koor-

dinálja társait is. Tapasztalatairól, 

terveiről kérdeztem.

„A Móricz Zsigmond Gimnáziumba jár-

tam, az érettségihez kötelező 50 órát 

kellett teljesítsem, amikor egy lehető-

ség adódott, hogy menjünk el a Csa-

logány utcai sportversenyre fotózni/

videózni. Már régebb óta foglalkozom 

a filmezéssel hobbiból, úgyhogy kapó-

ra jött, hogy ugyanebben a témában 

teljesíthetem az órákat. Először alapve-

tően a média világ vonzott be, de fon-

tos szempont az is, hogy így egy olyan 

helyen próbálhatom ki a tudásom, ahol 

egyben valami jó része is lehetek. Hogy 

a sérültekért csinálom mindezt és nem 

azért mert kötelező. Azóta már régen 

megvannak a kötelező óráim, mégis 

maradtam.

Kiskoromtól kezdve csodáltam apum-

nál a fényképezőgépeket/kamerákat. 

Körülbelül 5 éve kezdett el még jobban 

érdekelni a dolog, mikor barátokkal ki-

sebb videókat vettünk fel cél nélkül. 

Ekkor elkezdtem vele komolyabban 

foglalkozni, megtanultam, hogy kell 

használni a gépet, hogy kell vágni és 

elkezdtem készíteni eleinte főként 

családi videókat. Mostanában már ké-

szítek kisfilmeket, zenész barátoknak 

videoklippeket, ilyesmit. Egy kicsit ta-

lán elindultam jobban ebbe az irányba. 

Ezeket vagy Youtubeon vagy az adott 

barátok oldalain tesszük közzé, attól 

függően, mi a célja.

Az SO „színeiben” nagyon sokat tanul-

tam és talán itt készült az első olyan 

munkám, amikor egy számomra isme-

retlen ember kapja kézbe azt és érke-

zik tőle visszajelzés. Ez nagyon jó fej-

lődési lehetőségeket kínál számomra. 

Emellett észrevettem, hogy szeretek a 

sérültekkel dolgozni, átélni az örömü-

ket, amit ezek a sportolási lehetőségek 

nyújtanak számukra.

A kisebbek mellett nagyobb projektben 

veszek/vettem részt. Legjelentősebbek 

a LIVEUNIFIED és a még most is futó 

Youth Innovation Grant. A LIVEUNIFIED-

ban egy kisfilm keretein belül mutattuk 

meg középiskolások első benyomásait 

az értelmi sérültekről. Ezt párokat al-

kotva közös programokon keresztül 

valósítottuk meg, a film már azóta nyil-

vános, ajánlom mindenkinek!

Idén ősszel – eddigi munkáimat látva – 

felkértek, hogy vegyek részt a CSEFOSZ 

sportnapján, most pedig egy teljes tan-

éves pályázaton dolgozunk egy kisebb 

csapattal. A Youth Innovation Grant 

projekt keretében létrehoztunk egy fi-

atalokból álló stábot, melynek tagjai fo-

tóznak és filmeznek az egyes rendezvé-

nyeken. Én a videós (Youtubeos) részét 

koordinálom.

Most, hogy az SO-hoz kerültem, örü-

lök, hogy itt lehetek, igazán szeretem 

csinálni, bár sajnos kevés időm van a ta-

nulás mellett. Azt kell mondjam, hogy 

nem csak feladat, hanem felejthetetlen 

élmények is voltak ezek a rendezvé-

nyek. Ott lenni, leforgatni, de egyben 

átélni is. Mindig úgy érzem, hogy valami 

hasznosat teszek értük, a világért.

Szöveg: Jóna Dániel

(Nagy Sándor József Gimnázium,

Budakeszi)

Tavasszal kezdődött egy váratlan 

projekt, melynek keretében közép-

iskolások készítettek rólunk filmet. 

A film az ötlettől a kivitelezésig 

teljes egészében az övék, címe 

LiveUnified.

A stáb tagjaiból alakult az új csapat, 

mely a Youth Innovation Grant projek-

tet vezeti. E tanév során fiatalok készí-

tenek számunkra filmeket és fotókat, 

ahogy ők látnak minket. A projekt egyik 

vezetője Kiss Bence (Móricz Zsigmond 

Gimnázium), aki a fotósok munkáját 

koordinálja. Habár a projekt épphogy 

elkezdődött, már tudott számunkra 

néhány fotót válogatni a diákok mun-

káiból, illetve magukat a résztvevőket 

is – részben – be tudjuk mutatni.

Szöveg: Voith Petra 

 Szállj be Te is és

Önkéntes Program vezető

Nemcsak nekünk, hanem értünk dolgozik Ahogy ők látnak minket
Ifjúsági média pályázat
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Az önkéntesek toborzása, a velük 

való munka sok érdekes és hasz-

nos élményt, tapasztalatot, kap-

csolatot hoz. Úgy gondolom, egy 

olyan szervezetnek, mint a Speci-

ális Olimpia, érdemes beszélnie a 

„miértekről” is. Próbáltam a leg-

megfelelőbb embert kérdezni. Illés 

Benjamin a D3 Hungary Alapítvány 

vezetője, fiatalokból álló csapatá-

val több alkalommal segített már 

nekünk. Amit ő csinál, kicsit túlmu-

tat az egyszerű önkénteskedésen. 

A segíteni akarás személyiségének 

lényeges része, de ez a „szakte-

rülete” is, egyetemi hallgatóként 

szakdolgozatának témája. Megkér-

tem, meséljen magáról, magukról 

és rólunk, illetve arról, miért fontos 

téma ez napjainkban.

Voith Petra (Szállj be Te is és

Önkéntes Program vezető)

„Ez egy olyan dolog, amit legalább egy-

szer mindenkinek ki kell próbálni az 

életben” mondta egy középiskolás egy 

általunk szervezett service-learning 

programon való részvétel után, mely-

nek során a fiatalok fogyatékkal élőknek 

segítettek. De mi is a service-learning? 

Ez az önkénteskedés egyik fajtája – és 

egyben egy kicsit több is annál –, ahol 

a szolgálat mellett a résztvevők tuda-

tos fejlesztésére és oktatására is nagy 

hangsúly helyeződik.

Amikor az életcéljainkra, vágyainkra, 

jövőbeli terveinkre gondolunk, nem 

feltétlenül az lebeg a szemünk előtt, 

hogy a sérült embereket szolgáljunk. 

Hogyan adhatott ez a környezet mégis 

egy olyan élményt egy középiskolás di-

áknak, hogy arra a konklúzióra jusson, 

hogy ezt legalább egyszer mindenkinek 

át kell élnie? A legtöbb emberben, aki 

hall olyan programokról, amelyekben 

sérült gyerekekkel foglalkoznak, felme-

rülnek bizonyos kérdések. „Miért éppen 

sérült emberekkel?” „Hogyan tudunk 

mi segíteni?” „Mit tanulhatnak ebből a 

diákok?” Ezek nagyon jó kérdések, de 

nagyon nehéz őket megválaszolni. Nem 

azért, mert nehéz a válasz, hanem mert 

ahhoz, hogy az ember igazán megértse, 

át kell élni. Én 3 éven keresztül mesél-

tem a barátaimnak ezekről a progra-

mokról, de végül akkor értették meg, 

amikor szerveztem nekik egy 4 napos 

alkalmat és ők is végre átélték mindezt. 

Azóta szeretnénk minden évben 1-2 ha-

sonló alkalmat tartani ezzel a csapattal.

Az elmúlt években azt tapasztaltam, 

hogy habár az önkéntesség nem sza-

bad, hogy egy öncélú dolog legyen, 

mégis akik szívből szolgálnak sokszor 

úgy érzik, hogy többet kaptak, mint ad-

tak. Hogy is lehet ez?

Először is, mások szolgálata elvezet 

minket a lélek és az emberi kapcsola-

tok mélységére. Pál apostol azt írja a 

Korintusi levélben, hogy “Mert bár én 

mindenkivel szemben szabad vagyok, 

magamat mégis mindenki szolgájává 

tettem, hogy minél többeket megnyer-

jek” (1Kor9:19). Pál azt mondja, hogy ah-

hoz, hogy úgy szolgáljak másokat, hogy 

igazán segítsek nekik, hogy igazán azt 

adjam nekik amire szükségük van és úgy 

ahogy szükségük van, ahhoz szabadnak 

kell lennem magamtól és másoktól 

is. Nem korlátoz, hogy én vagy mások 

mit gondolnak rólam, hanem szabad 

vagyok azt tenni, ami másoknak segít, 

mégha az ellene is megy a kulturális 

normáknak vagy az eddigi élettapasz-

talatomnak. Az apostol azt mondja, 

hogy ez csak akkor lehetséges, ha Is-

ten szemén keresztül látjuk magunkat. 

Bármilyen is legyen az ember felfogása 

világról és hitről, ez a gondolat kérdé-

seket vet fel mindannyiunkban. Vajon 

én mennyire vagyok szabad? Szabad 

vagyok annyira, hogy egy sérült embert 

szolgáljak, bármit is jelentsen az? Para-

dox a kép, de mások szolgálata a lelki 

szabadságunk felé vezet és a hitünk el-

mélyülését is szolgálja.

Másodszor, mások szolgálata közössé-

get teremt. Egyetlen ember sem képes 

mindent egyedül elvégezni. Vagy nincs 

meg a készsége, vagy az ideje vagy a 

szükséges erőforrásai. Ha valamit el 

szeretnénk érni azt másokkal együtt 

kell tenni. És a közös munka és közös ta-

pasztalat közösséget kovácsol. Ideális 

esetben olyan embereket, akik bíznak 

egymásban, ismerik egymást és hagy-

ják, hogy mások is megismerjék őket. 

Egymást bátorítják, erősítik és fejlesz-

tik. Igazi, őszinte közösséget alkotnak, 

aminek célja van és ahol az emberek 

szeretettel fordulnak egymás iránt. A 

mai világ híján van ezeknek a közössé-

geknek, pedig az ember társas lény és 

igényli azt, hogy ilyen közösségeknek 

legyen a tagja. Túlzott ideának tűnhet 

ez a kép, de csak azért, mert annyira 

kevés ilyen közösség létezik. Annyira, 

hogy már-már lehetetlennek is tartjuk a 

létezésüket.

Harmadszor, mások szolgálata fejleszt. 

Én a Corvinus Egyetem nemzetközi 

szakán fogok végezni és a szakdolgoza-

tomban azt vizsgálom, hogy az általunk 

szervezett alkalmak hogyan segítenek 

az egyetemi diákoknak a nemzetközi 

vezetővé válásukban. Az elmúlt két év-

tized kutatása és az én kutatásom is azt 

bizonyítja, hogy megdöbbentő, mennyi 

ilyen készséget tud elsajátítani az em-

ber egy-egy jól megszervezett service-

learning alkalom alatt. A nyitottság, a 

rugalmasság, az önismeret, a problé-

mák felismerése, mások ötletének elfo-

gadása, csapatmunka, kommunikációs 

készségek mind-mind olyan készségek 

és tulajdonságok, amelyek kritikusak 

egy nemzetközi vezető életében. Ha 

egy diák elmegy és sérültekkel foglal-

kozik, ezt mind alkalmaznia kell ott is. 

Ezért fontos a tudatos feldolgozása az 

alkalmaknak, hogy segítsünk a diáknak 

összekötni a tapasztalatait az élet más 

területeivel. 

A D3 Hungary Alapítvány azzal foglal-

kozik, hogy összekösse a társadalom 

különböző, támogatásra szoruló réte-

geit a fiatal diákokkal. A társadalom 

előremozdítása és támogatása mellett 

segítsen a résztvevőknek fejlődni, nö-

vekedni és tapasztalatokat szerezni. A 

Speciális Olimpiánál igazán otthonra 

találtunk. A programok, a hangulat, a 

pedagógusok mind-mind olyan környe-

zetet teremtenek, ahol az önkéntesek-

nek helye és értéke van és ami motiválja 

őket a kinyílásra fejlődésre. Igazi példa-

értékű munkát végeznek, aminek el kell 

jutnia a diákokhoz, hogy lássák mi az, 

amikor az embert nem a bőség, hanem 

a szeretet és szolgálat vezeti.

Ha csak egy szót használhatnék a prog-

ram leírására, azt mondanám: ŐSZINTE. 

Nincs jobb szó ennél. Őszinte a szere-

tet. Őszinte az ölelés. Őszinte a kapcso-

lat, a köszönet, a mosoly. Nincs elvárás, 

nincs önzés. Csak te vagy és én és az, 

hogy mit jelentünk egymásnak. Bárki, 

aki fogyatékkal élőkkel foglalkozik vala-

mi olyanra fog rátalálni, amit nem várt, 

de még csak nem is gondolt.

Szöveg: Illés Benjamin 

önkéntes

Gondolatok az önkéntességről Gondolatok az önkéntességről
egy önkéntestől – „...magamat mégis mindenki szolgájává tettem...” egy önkéntestől – „...magamat mégis mindenki szolgájává tettem...”
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A Eunice Kennedy Shriver emlékév-

ben rendezett Speciális Olimpiai Vi-

lágkongresszus Santo Domingóban 

hatalmas meglepetést tartogatott 

a résztvevőknek – és minden érin-

tettnek.

2018. november 10-én a Dominikai 

Köztársaság elnökének meghívására 

gyűlt össze a Speciális Olimpia vezető-

sége az Újvilág legrégebbi városában, 

hogy éves kongresszusát és a vezető 

sportolók tisztújító kongresszusát eb-

ben a hangulatos szubtrópusi városban 

tartsa meg. A rendezvény ezeken túl 

gyakorlati képzést is nyújtott a vezető 

sportolóknak. Az itt szerzett tudással a 

világ vezető sportolói aktív részesei let-

tek a Speciális Olimpia új politikájának, 

az inklúziónak.

Az 56 országból érkezett 65 vezető 

sportoló mentoraival feladatokat ol-

dott meg és új ismereteket szerzett, 

egyúttal megmutatta a világnak az 

inkluzív vezetésben rejlő erőt. Magyar-

országot Hammer Ádám képviselte 

az egészség-hírvivő szakterületen. A 

megterhelő és nagy kihívást jelentő 

feladatok mellett is jól megállta a he-

lyét és lelkesen vett részt a kötelező és 

fakultatív programokon is.

A rendezvény helyszínén a Domini-

kai Köztársaság Primera Donnajának, 

Cándida Montilla de Medina asszony-

nak (a képen balról a harmadik) fővéd-

nöksége alatt Speciális Olimpiai nyílt 

tenisz világbajnokság zajlik. Magyaror-

szágot két sportoló képviselte Sebes-

tyén Kata szakágvezető irányítása alatt. 

Begovics Éva és ép sporttársa, Böcz 

Gabriella már kedden ezüstérmet szer-

zett. A verseny megnyitója igazi latinos 

népünnepély volt a város legnagyobb 

stadionjában énekesekkel, táncosokkal, 

a köztársaság motívumait bemutató 

mozgásművészekkel, valamint tűzijá-

tékkal. Az esemény jelentőségét nö-

velte Danilo Medina elnök és felesége 

személyes jelenléte.

Azonban a First Lady másnap a kongresz-

szusra is ellátogatott és hitet tett a fo-

gyatékos emberek társadalmi inklúziója 

mellett. Az ő személyes együttműkö-

dése mellett a Speciális Olimpia kép-

viseletében Tim Shriver (a képen Ham-

mer Ádám vezető sportolóval) és az 

Amerikai Államok Szövetsége nevében 

Betilde Muñoz szerződést kötött az ér-

telmi fogyatékkal élők emberi jogainak 

fejlesztésére a sport, a testmozgás, az 

egészség, az oktatás és a fenntartható 

emberi fejlődés területén. Tíz év lefor-

gása alatt el szeretnék érni, hogy sem-

milyen megkülönböztetés ne érhesse 

az értelmileg akadályozott embereket. 

Ebben a folyamatban a Dominikai Köz-

társaság vezető szerepet kíván játszani, 

amiben kiemelkedő szerepe van az el-

nök népszerű és társadalmi problémák 

iránt nagyon fogékony feleségének.

A mozgalom jelszava az, hogy az új for-

radalom az inklúzió. Ebben a forrada-

lomban a Speciális Olimpia sportolóira 

fontos feladat vár: nekik kell hirdetni-

ük, hogy nincs többé helye a világban 

semmiféle megkülönböztetésnek és 

kirekesztésnek. Hiszem, hogy azáltal, 

hogy a képességeik kifejtéséért erőn 

felül harcoló fogyatékosokat emelik a 

többségi közösség elé példának, nem-

csak a vezető sportolók önbizalmát és 

hitét növelik, hanem az épek megosz-

tottságtól szenvedő társadalma is jobb, 

több lesz.

Az elnök asszony, valamint az Amerikai 

Államok Szervezete csakúgy, mint a 

Speciális Olimpiai mozgalom azt vallja, 

hogy az igazi befogadás szelleme az SO 

sportolóiban, vezető sportolóiban élt, 

él és fog élni, úgy, hogy az egész világ 

megtanulhassa tőlük.

Szöveg: Jakabacska Tibor

Mozgás és élmény egyszerre, egy 

helyen a dél-dunántúli MATP sport-

napon! Mozgásélmény (MATP) 

szakágunk a Baranya-megyei vá-

rosba hívta sportolóinkat szeptem-

ber 7-én.

Ismét sok eszköz használatával, vidá-

man és mozgalmasan telt a sportnap. 

Versenyzőink semmiben nem ismertek 

lehetetlent. 

A képanyag a mozgás feltétlen örömé-

ről és a szeretetről szól. 

Fogadja mindenki sok szeretettel 

Hoffer Szilvi fotós alkotásait!

Szöveg: Szőke Viktória

kommunikációs igazgató

SO Világkongresszus Felejthetetlen pillanatok Bólyban
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A ROCK FM 95.8 vendégei voltunk. 

Augusztus 18-án, szombaton, dél-

előtt lehetett meghallgatni a ROCK 

FM rádióban azt a beszélgetést, 

amelyben Barabás Bea műsorveze-

tő a szeptember 22-i, Hősök terei 

rendezvényről kérdezte Molnár Pé-

tert, a Stula Rock zenekar vezető-

jét, valamint Lengyel Lajos MSOSZ 

elnököt és Szőke Viktória kommu-

nikációs igazgatót, rendezvény-

szervezőt. 

Szabó Béla társelnök úr adott interjút 

a Karc FM rádióban a szeptember 22-i 

rendezvényről és a Világjátékokra ké-

szülő csapatról is. Köszönjük szépen 

Csesznák Anikó műsorvezetőnek a le-

hetőséget!

Lengyel Lajos MSOSZ elnök és Fábián 

László MOB sportigazgató az m1-en a 

a szeptember 22-i, Hősök terei progra-

mot népszerűsítették! Az M4 sport pe-

dig a csapatbemutatón is forgatott.

Néhány médiamegjelenés 
fotókkal

Már vetítik a mozik azt a filmet, amelynek férfi főszereplője 

Réti László, Világjátékok érmes, többszörös bajnok görkor-

csolyázónk.

Laci tagja volt a 2011-es athéni Nyári Speciális Olimpián szerepelt 

csapatnak, most pedig már, mint tehetséges színész szerepel a 

filmvásznon. A Virágvölgy Csuja László rendező egyszerre költői és 

realista, punkosan karcos első játékfilmje.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 83 

éves korában elhunyt Dr. Kecskés 

Imre, a Magyar Speciális Olimpia 

Szövetség egyik alapítója, korábbi 

elnökségi tag, intézményigazgató 

és egykori labdarúgó szakágvezető. 

Szakmai tanácsaival még nyugdíjas éve-

iben is segítette szeretett sportágát, 

az utóbbi esztendőkben rendszeresen 

tiszteletét tette a Pilismaróton rende-

zett labdarúgótornákon.

Dr. Kecskés Imrét megrendülten gyá-

szolja az MSOSZ. 

Nyugodjék békében!

Virágvölgy

Gyászolunk – elhunyt Dr. Kecskés Imre

– Sportolónk film főszerepben
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HÓNAP NAP SPORTÁG HELYSZÍN A VERSENY JELLEGE

JANUÁR

11. Bowling Szolnok Regionális csapat

15. Asztalitenisz Bélapátfalva Regionális

16. Alpesi sí Eplény Gyakorló nap

19. Hófutás Tiszakécske Regionális

19. Padlóhoki Kőszeg Országos

24. Gyorskorcsolya Budapest Országos

kki Hófutás edzőképzés Ausztria nemzetközi

FEBRUÁR

2. Úszás Monor Regionális

9. Hófutás Kőszeg Regionális

9. Tollaslabda Albertirsa Országos

12. Tenisz Budapest Országos

11–13. Alpesi sí Eplény Sítábor

14. Alpesi sí Eplény Országos

16. Bowling Budapest Országos egyéni

16. Erőemelés Győr/Budapest Regionális

16. Judo Budapest Országos

20. Floorball Győr Regionális

23. Bocsa Budapest Országos

26. Műkorcsolya Budapest Országos

27. Floorball Homok Regionális

MÁRCIUS

 1–3. Kosárlabda Budapest Országos

1–3. Alpesi sí Prabichl Edzőtábor

8–21. Nyári Világjátékok Abu Dhabi

29. MATP Keszthely Országos

ÁPRILIS

4. Tollaslabda Medgyesegyháza Regionális

6. Kosárlabda Budapest Athlészisz-MSOSZ bajnokság

9. Labdarúgás Homok Regionális

11. Görkorcsolya Jászberény Országos

13. Labdarúgás Darvastó/Tapolca Regionális

13. Bocsa Darvastó/Tapolca Regionális

18. Regionális Sportnap Debrecen Regionális

26. MATP Nagykőrös Regionális

27. Erőemelés Diósjenő Regionális

27. Kézilabda Pápa Országos

MÁJUS

3–5 Kosárlabda Kőszeg Országos

3–4 Kerékpár Nagykőrös Országos

4. Floorball Budapest Országos

4–5 Torna Budapest Országos

7. Tenisz Budapest VI. Európai SO Tenisz Nap

10. MATP Szigetszentmárton Regionális

10–11 Asztalitenisz Kazincbarcika Országos

11. Atlétika Győr Regionális

18. MSOSZ 30 éves évforduló kkh

18-19. Labdarúgás Diósjenő/Balasagyarmat Országos

18. Judo Budaörs Regionális

18. X. jubileumi kerékpártúra Kékkút Regionális

24–26. szakágvezetői értekezlet Révfülöp?

 25. – jún. 2. SOEE Labdarúgó Hét Nemzetközi

 25. – jún. 2. Labdarúgás Tilburg, Hollandia Meghívásos nemzetközi női torna 

JÚNIUS

1. Úszás Monor

7. Kerékpár Regionális

8. Labdarúgás Szigetvár Regionális

8. Bocsa Szigetvár Regionális páros

Versenynaptár 2019 Versenynaptár 2019

HÓNAP NAP SPORTÁG HELYSZÍN A VERSENY JELLEGE

JÚNIUS

15. Kézilabda Martonvásár Regionális

15. Kosárlabda Jászberény Athlészisz-MSOSZ bajnokság

15–16. Erőemelés Kazincbarcika Országos

15–16. Kosárlabda Mies, Svájc Nemzetközi 3x3 EB

17–28 Judo Budapest Napközis tábor

22. Bocsa Zsira Regionális csapat

22–23 Atlétika Budapest Országos

29. Asztalitenisz Budapest Regionális

JÚLIUS
20. Kennedy-nap

22–30 Judo Vidéki edzőtábor

SZEPTEMBER

7. Labdarúgás Zsira Regionális

9. Teke nap Debrecen Regionális

13. MATP Bóly Regionális

13. Labdarúgás Hársfa Országos

13–16. Torna edzőképzés Milánó Nemzetközi

14. Atlétika Budapest/Szolnok Regionális

17. Tenisz Budapest Országos

20. Kerékpár Szentes Regionális

21. MSOSZ 30éves évforduló kkh

24. Labdarúgás Hódmezővásárhely Regionális

28. Atlétika Tapolca Regionális

28. Erőemelés Solt Regionális

28. Labdarúgás Csákánydoroszló Regionális

OKTÓBER

5. Kosárlabda Szolnok Regionális

 11–14. Műkorcsolya-verseny Espoo Nemzetközi + bíróképzés

12. Floorball Budapest Regionális

 17–20. SOEE sportkonferencia Luxemburg Nemzetközi

18. Görkorcsolya Budapest Országos 

19. Bowling Budapest Országos páros

19. Bocsa Füzesabony Regionális

19. Tollaslabda Tiszakécske Regionális

26. Kosárlabda Kőszeg Athlészisz-MSOSZ bajnokság

NOVEMBER

8. Judo Székesfehérvár Regionális

 9–10. Úszás Balasagyarmat Országos

11. Tenisz Budapest Országos

15. Flooorball Homok Regionális

16. Asztalitenisz Diósjenő Regionális

16. Kézilabda Budapest Regionális

19. Műkorcsolya Budapest Országos

22. Bowling Győr Regionális egyéni

22–24. Labdarúgás Győr Nemzetközi

23–24. Torna Dunaújváros Országos

29. MATP Dunaújváros Regionális

 20. – dec. 1. SOEE Kosárlabda Hét és EB kki és h Nemzetközi

29. – dec. 1. Kosárlabda Győr Országos

DECEMBER

2. Segítséggel élők Világnapja Debrecen Országos

6. Floorball Győr Regionális

7. Judo Budapest Országos

7. Kosárlabda Budapest Athlészisz-MSOSZ bajnokság

7. Tollaslabda Nagykőrös Regionális

12. Gyorskorcsolya Budapest Országos

14. Hófutás Budapest Regionális






