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• Megjelenik a Magyar Idők mellékleteként

• A céges írásokat a cégek szponzorálják. Kiadja a Magyar Idők Kiadó Kft. A lap bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos 

minden jog fenntartva. Tilos a lap elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a kiadó írásos hozzájárulása nélkül.

 A melléklet megjelenését a Stadler Rail Csoport támogatta.

SZERKESZTŐI ÜZENET

Nyitás után
„Itt fekszünk, vándor, vidd hírül az otthoniaknak, megcseleked-
tük, amit megkövetelt a haza!” – Leónidasz-parafrázist idéztünk 
Hollósy László átiratában. A magyar röplabda „fenefelnőttje” 
persze bőven szolgáltatna témát pró és kontra, mi most mégis 
eme nyilatkozatára, s még inkább annak hátterére szorítkozunk. 
A női válogatott akkori szövetségi kapitányaként 2013 októberé-
ben győzelemre vezette a nemzeti csapatot a világbajnoki selej-
tező Izraelben megrendezett második fordulójában. Úgy, hogy 
hiányzott az együttes négy meghatározó embere, Horváth Dóra, 
Liliom Rita, Milovits Júlia és Nagy Eszter. Azóta sok víz lefolyt a 
Dunán, a világbajnokságra persze nem jutottunk ki a következő 
körben, az események hamarosan elsodorták magát Hollósyt, 
Milovits Júlia akkor szerepelt utoljára címeres mezben (inkább 
Szerbiában keresi az érvényesülés útját), Horváth Dóra, Liliom 
Rita és Nagy Eszter pedig visszatért a válogatottba, de az akkori 
siker emléke máig elevenen él. A röplabda életjelet adott, amit 
nem csak a sportág berkein belül nyugtáztak.

A remélt jó folytatás nem is maradt el. Hölgyeink 2014-ben 
kiharcolták az Európa-bajnoki szereplést, s a következő évben 
nemcsak a kontinensviadalon állták meg derekasan a helyüket, 
hanem megnyerték az Európa-ligát. Huszonnyolc évet kellett 
várni az újabb említésre méltó eredményre, hiszen női váloga-
tottunk ezt megelőzően legutóbb 1987-ben szerepelt Európa-
bajnokságon. Akkor, amikor a jelenlegi keret több játékosa még 
meg sem született… A gépezet beindult, idén az eddigieknél is 
nagyobb kihívás előtt állnak hölgyeink. Május végén, június ele-
jén világbajnoki selejtező (már nem csupán a tisztes helytállás 
igényével), júliusban világliga (a sportág honi történetében elő-
ször), szeptember végén ismét Európa-bajnokság.

Előrebocsáthatjuk, a röplabda ismét elnyeri valamennyi ma-
gyar sportrajongó rokonszenvét. Úgy általában az elmúlt né-
hány év talán legkellemesebb meglepetését okozta a magyar 
sportban azzal, hogy évtizedes Csipkerózsika-álomból felébred-
ve visszaküzdötte magát a látványsportágak közé – nem csak a 
szurkolók ítélete szerint, hiszen a kormányzat is egyenjogúsítot-
ta a röplabdát a többi csapatsportággal: 2017 második felétől 
élhet a tao-kedvezménnyel.

Mondhatnánk, ez így természetes. Világszerte a röplabda el-
ismertsége, népszerűsége minimum vetekszik a kosárlabdáéval, 
a kézilabdáéval, a jégkorongéval. Sőt azok, akik – különösen a 
hölgyek esetében – ódzkodnak az eluralkodó test test elleni küz-
delemtől, kimondottan a röplabdára esküsznek.

A „nyitás” után a „fogadás” is jó úton halad.
 Novák Miklós

Tartalom
Méltó helyre állítani 

a magyar röplabdát  .....................................4–5

Erőltetett menet egészen  

szeptember végéig  .....................................6–7

A Békéscsaba kinőtte  

a hazai mezőnyt, s megcélozza  

a Bajnokok Ligáját  ........................................8–9

Argentin tangó  

magyar férfi táncosokkal  ...............10–11

Ujjé, a strandon nagyszerű!  ........12–13

Parasport játékosan: ülőröplabda  .............14

• Felelős kiadó: Liszkay Gábor
• Kiadóigazgató: Lóczi János
• Szerkesztette: Novák Miklós
• Olvasószerkesztő: Csík Ágnes, D. Tóth István
• Tördelőszerkesztő: Imrik László, Csukán Sándor
• Képszerkesztő: Katona Vanda
• Fotók: Muzslay Péter/MRSZ, MTI 



2017. május  • RÖPLABDA • A  M A G Y A R  I D Ő K  M E L L É K L E T E4

– A röplabda főnixmadárként támadt 
fel az elmúlt években. Minek köszönhe-
tően, illetve mi volt az oka az elhúzódó 
válságnak?

– A női válogatott eredményessége irányítot-
ta ismét a figyelmet a sportágra. A csapatot már 
2011 óta igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten 
kiemelten menedzselni, ennek lett az eredménye 
2014-ben a sikeresen megvívott Európa-bajnoki 
selejtező. A válogatott versenyeztetése azonban 

nem volt megoldott, így a sportág jelen sikereihez 
hatalmas mértékben járult hozzá, hogy a röplabda 
bekerült a kiemelt sportágfejlesztési körbe, s annak 
keretében részesült a konszolidációs és fejlesztési 
támogatásból. Az immár stabilizálódó körülmé-
nyeket megelőző időszak legnagyobb problémája 
az anyagi források hiánya volt, amelyet az egymást 
sorra váltó vezetők nem tudtak megfelelően kom-
penzálni. Csekély összegből gazdálkodott a szövet-
ség apparátusa, a válogatottak rövid felkészüléseket 

tudtak végezni, nem voltak eseményrendezési am-
bíciók. Azt kell mondjam, senki nem látott fantáziát 
ebben a csodálatos sportágban, egészen az elmúlt 
évekig, s most mindenki rácsodálkozik, hogy mi-
lyen látványos is a röplabdázás. Azonban az elmúlt 
évtizedek nehézségeit nem lehet egy-két év alatt 
semmissé tenni, még rengeteg feladat áll előttünk.

– A női válogatott 2014 óta folyamato-
san szállítja az eredményeket. Ez csakis 

Dr. Kovács Ferenc, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke mindenekelőtt természetesen örül a női 
válogatott eredményeinek, de a sikereknél is fontosabbnak tartja, hogy az új lehetőségként megnyíló 
tao-finanszírozás segítségével fejlődjön a sportág hátországa.

Méltó helyre állítani 
a magyar röplabdát



2017. május  • RÖPLABDA • A  M A G Y A R  I D Ő K  M E L L É K L E T E 5

a jobb menedzselésnek köszönhető, 
vagy ez egy kivételesen jó generáció?

– Mindenképpen egy tehetséges generációról 
van szó, a sikerekhez nagyon sok klubedző és a 
válogatott szakembereinek nagyszerű munkája 
járult hozzá. A keret teljes mértékben a 2001–
ben útjára indított Héraklész utánpótlás-nevelő 
programból nőtte ki magát, amely a megfelelő 
felkészítési és versenyeztetési lehetőségekkel 
korosztályos Eb-döntőkig patronálta a csapatot. 
A felnőtt korosztályban azonban meglehetősen 
mélyről indultunk. Sokszor a repülőjegyek és az 
edzőtáborok árát is alig tudta – ha éppen ki tud-
ta – fizetni szövetség, s a válogatottal foglalkozó 
szakemberek is társadalmi munkában vagy mi-
nimális díjazás ellenében végezték a munkájukat. 
Ma már eljutottunk oda, hogy a feltételrendszer 
jelentős része adott, azonban ahogy jönnek a sike-
rek, úgy nőnek az igények is. Ez így van rendjén, de 
a növekvő igényeknek elvárásokkal is szembesül-
niük kell. A következő időszak feladata, hogy még 
inkább szélesíteni tudjuk a lehetőségeket, és a 
játékosok komfortérzetét fokozzuk. Mindezt ép-
pen annak érdekében, hogy a jelen sikereit majd 
reálisan követhessék újabbak.

– Személy szerint önt mivel győzték 
meg, hogy érdemes a sportág mellé 
állni?

– Nyíregyházán nagy hagyománya van a 
sportágnak, élt bennem az emlék, amikor a csa-
pataink sorra bajnoki címeket ünnepelhettek. 
Ezenkívül családilag is van kötődésem, sőt, a 
felkérés idején még nem volt messze a pillanat, 
amikor a lányom röplabda-diákolimpiai győztes 
csapat tagja volt. De mindettől függetlenül azt lát-
tam, hogy a magyar röplabdázás sem a világban, 
sem a hazai sport palettáján nem találja a helyét. 
Tudtam, hogy igazi látványsportról van szó, és azt 
éreztem, ha meg lehet fogalmazni reális célokat, 
és látszik az odavezető út, akkor igenis dolgozni 
kell érte. Azt rögtön az elején láttam, hogy csak 
akkor vehetjük fel a versenyt más sportágakkal, 
s felelhetünk meg a kor elvárásainak, ha bekerü-
lünk a tao-körbe. Sok más teendő mellett ez alap-
vető cél volt. Nem mondom, hogy nem vezetett 
hosszú út idáig, de immár a küszöbén állunk a 
lehetőségnek, így hát megérte.

– Szabó Tünde államtitkár is bejelentet-
te, hogy a röplabda is bekerül a látvány-
sportágak közé. Pontosan mikortól? 
Mennyivel javítja majd ez a sportág 
anyagi lehetőségeit?

– A tervek szerint 2017-ben már a szövetség 
és a klubok is használhatnak fel tao-pénzeket, de 
természetesen mindez a magyar kormány és a 
parlament hozzájárulása után realizálódhat. Ha 

minden rendben lesz, akkor az elérhető támo-
gatás és a lehetőség, amelyet a tao-finanszírozás 
nyújt, megsokszorozza a sportág fejlesztésére for-
dítható összegeket, s ennek legnagyobb hatása az 
utánpótlás-nevelésben lesz tetten érhető.

– A számokat tekintve hogyan áll most 
a sportág? Hány igazolt versenyző, 
hány klub van? Mi a fejlődés legfőbb 
iránya?

– A szövetség 102 tagszervezetet tart nyilván, 
de összességében 210 klubról van információnk. 
Emellett több mint 1200 iskolai röplabdacsa-
pat működik országszerte, ezek mintegy 14 500 
gyermeknek biztosítanak lehetőséget a rendsze-
res sportolásra. Az általunk nyilvántartott sporto-
lók száma meghaladja a tizenegyezret, s a kiadott 
versenyengedélyeké – beleértve a legkisebbeket, 
a minikorosztályúakat is – négyezer fölött van. A 
cél ennek a létszámnak a növelése, a versenyrend-
szereinkben szereplők számának a tízezer felé 
közelítése, az utánpótlás további területein pedig 
elérni azt, hogy ha egy gyermek röplabdázni akar, 
akár iskolai, akár egyesületi közegben, erre az or-
szág egész területén lehetősége adódjon.

– A kosárlabdához, kézilabdához 
mérten milyen a röplabda helyzete? 
Mennyire éles a verseny eme rokon 
sportágak között?

– Más csapatsportágak – köszönhetően a 2011 
óta lehívható támogatásnak – szakmai, szerve-
zettségi, gazdasági téren előttünk járnak. Jó a 
kapcsolatunk velük, s azt gondolom, hogy azokat 
az eredményeket, amelyeket ezek a sportágak el-
értek, szervezettségi téren nekünk is követnünk 
kell. Ha a verseny tekintetében a létszámnöveke-
dést és az eredményeket kell érteni, akkor itt csak 
nyertesek vannak, hiszen minél több gyerek kezd 
el sportolni, s minél több dicsőséget szereznek 
sportolóink az országnak, annál jobban beigazo-
lódik az elmúlt évek sportstratégiai döntéssoro-
zata.

– Az erőket egyértelműen a női szak-
ágra összpontosítják, vagy a férfiakat is 
felkarolják a jövőben?

– A női válogatott a sportág jelenlegi zász-
lóshajója, de a férfiröplabdázás látványosságát, 
dinamikáját is szeretnénk elfogadtatni a nagy-
közönséggel. Ezért indul idén a férfiválogatott 
az Európa-ligában, ezért szervezünk U19-es férfi 
Európa-bajnoki döntőt Győrben, s a jövőben a 
tao-stratégia szövetségi részében is külön fejezet 
lesz a férfi szakág fejlesztése. A fiú vonal valóban 
leszakadt az elmúlt évtizedekben abból a szem-
pontból, hogy kevés gyerek választja a sportágat, 
főleg a jó adottságokkal rendelkezők hamarabb 

fognak másfajta labdát a kezükbe. Egy biztos: a 
jövő felemelkedésének záloga a szakemberképzés 
és a kiválasztás hatékonyabbá tétele, mert csak 
akkor lesz eredmény, ha szélesíteni tudjuk a bá-
zist. A közeljövő fontos kérdése, hogyan tudják 
majd a tao rendszerében a klubok megszervezni 
úgy az utánpótlásképzést, hogy néhány év múlva 
valóban válogatni lehessen a gyerekek közül. Eh-
hez kell a szövetségnek jó szabályrendszert felállí-
tania. Ezen is dolgozunk.

– Az önfeledt sport jegyében örül 
annak, hogy egy szinte amatőr csapat, 
a Pénzügyőr döntőt játszott a bajnok-
ságban és a kupában is, vagy ez inkább 
kritikája a színvonalnak?

– Itt azért árnyaltabb a helyzet. A Pénzügyőr 
nagyon jó konstrukciót választott, ugyanis a játé-
kosainak többsége tapasztalt, kiváló röplabdázó. 
Így tehát csak részben tekinthető amatőr csapat-
nak. Az első szó azonban a gratulációé, hiszen vé-
letlenül nem lehet ilyen eredményeket elérni, eb-
ben a sikerben nagyon sok év munkája benne van.

– A női válogatott világbajnoki selejte-
ző, világliga és Európa-bajnokság előtt 
áll. Melyik eseményt tartja a legfonto-
sabbnak?

– Az elnökség igyekezett prioritást felállítani, 
ami természetesen nem könnyű. A legfontosabb 
cél, hogy a világ- és európai ranglistán minél jobb 
helyet foglaljon el a csapatunk, ehhez ranglista-
pontokat kell gyűjteni. Ebben a szellemben a vi-
lágbajnoki selejtezőn célunk a tisztes helytállás, s 
ha lehetséges, a 3. körbe jutás, a világliga esetében 
a Final4-ba kerülés, az esetleges kvalifikáció meg-
szerzése a 2-es csoportba kerüléshez, de a legfon-
tosabb esemény az Azerbajdzsánban rendezendő 
Európa-bajnokság, ahol a csoportból való tovább-
jutás kiharcolása és az esetleges negyeddöntőbe 
kerülés a célunk.

– Mondjuk, ötéves távlatban milyen 
eredményekkel, sportági felépítmény-
nyel lenne elégedett?

– Ha öt év múlva egy újabb interjú keretében 
a már említett létszámnövekedésről, az orszá-
gos rendszer régiós versenyeztetéssel történő 
megvalósulásáról, valamint az eddigieket elérő, 
netán meghaladó nemzetközi eredményekről 
beszélhetek, akkor már elégedett leszek. A sport-
ág infrastrukturális fejlesztése edzőpályák és egy 
központi röplabdacsarnok megvalósulásával lép-
ne nagyot előre, de a pénzügyi stabilitás és a gaz-
dasági erőnk növekedése is prognosztizálható, 
ami a sportágat méltó helyére teheti a hazai és a 
nemzetközi sportéletben.

•  Novák Miklós
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A „hosszú” hetvenes évek volt a magyar 
női röplabda aranykora. A válogatott 
zsinórban három olimpiára (1972, 
1976, 1980) is kijutott, s mindhárom-

szor egész kevésen múlott az éremszerzés (egyszer 
ötödik, kétszer negyedik lett). Az Európa-bajnok-
ságokon így is többször dobogóra állhatott, 1975-
ben ezüst-, 1977-ben, 1981-ben és 1983-ban pedig 
bronzérmet szerzett. 1985-ben még kilencedik, 
1987-ben tizedik lett, aztán hosszú, nyomasztó 
csend következett. A Bardi Gyöngyi, Torma Ág-
nes, Szalainé, Bánhegyiné fémjelezte, Kotsis At-
tiláné vezette korosztály visszavonult, s nagyma-
makorba ért, mire végre feltűntek a méltó utódok.

De végre feltűntek. 2014-ben kijutottak az Eu-
rópa-bajnokságra, és 2015-ben nemcsak az Eb-n 
álltak helyt azzal, hogy Azerbajdzsánt legyőzve 
bejutottak a legjobb tizenkettő közé, hanem 
megnyerték az Euroligát is. A gépezet beindult. 
Tavaly a lányok katartikus mérkőzésen legyőz-
ték a pótselejtezőben az esélyesebb románokat, 
ezzel a 2017-es kontinensviadalra is kvalifikálták 
magukat, s egymás után két ilyen siker nem lehet 
a véletlen műve. Ezt itthon és külföldön is érté-
kelték. A röplabda hosszú előkészítés után 2017-
ben végre bekerül a tao-kedvezményre jogosult 
sportágak körébe, a nemzetközi szövetség pedig 
tavaly meghívta a magyar válogatottat a nagy 

Világbajnoki selejtező, világliga (World Grand Prix), Európa-
bajnokság – a magyar női röplabda-válogatottnak még 
sohasem volt ennyire eseményekben gazdag esztendeje. Ezt 
persze ki kellett érdemelni. Hölgyeink évek óta tartó emelkedő 
pályán mozognak, amelynek gyümölcseit idén arathatják le.

Erőltetett menet egészen 
szeptember végéig

A női válogatott 
20 fős kerete
Feladók:
Bleicher Réka (Jászberényi RK), Kötél 
Zsanett (Penta Gödöllői RC), Tálas Zsu-
zsa (Linamar Békéscsabai RSE)

Centerek:
Bodnár Dorottya (Linamar Békéscsabai 
RSE), Dobi Edina (Azerrail Baku – azeri), 
Leidgeb Noémi (Fatum Nyíregyháza), 
Nagy Eszter (1. VC Wiesbaden – német), 
Pintér Andrea (Jászberényi RK), Vacsi 
Evelin (Fatum Nyíregyháza).

Ütők:
Dékány Bernadett (CSM Bucuresti – ro-
mán), Liliom Rita (Beziers VB – francia), 
Pallag Ágnes (Vandoeuvre Nancy VB 
– francia), Sándor Renáta (MTV Stutt-
gart – német), Soós Nikolett (Linamar 
Békéscsabai RSE), Szakmáry Gréta 
(Linamar Békéscsabai RSE), Szombat-
helyi Szandra (Fatum Nyíregyháza), Vil-
lám Lilla (Fatum Nyíregyháza)

Liberók:
Kötél Dóra (UTE), Molcsányi Rita 
(Linamar Békéscsabai RSE), Szpin Rená-
ta (Linamar Békéscsabai RSE)



2017. május  • RÖPLABDA • A  M A G Y A R  I D Ő K  M E L L É K L E T E 7

presztízsű világliga-sorozatba (közismert angol 
nevén World Grand Prix).

Ezt megelőzi a világbajnoki selejtező május 
végén, június elején; szeptember második felében 
pedig Bakuban az Európa-bajnokságon szerepel 
a csapat. A keret ennek megfelelően, néhány he-
tet leszámítva, május elejétől szeptember végéig 
együtt készül.

A korábbi sikerkapitányt, a belga Jan de 
Brandt-t váltó új szakvezető, az olasz Alberto 
Salomoni már megnevezte a választottait. A név-
sor nem tartalmaz meglepetést, az ismert légió-
sokra és a Békéscsabára épül. Egy komoly hiányzó 
mégis akad: Horváth Dóra. Aki nem mellékesen 
a nyolcvanas évek egyik kiválóságának, Bernáth 
Beátának a lánya. A török Bursa 29 éves klasszisa, 
aki éveken át húzóembere vol a válogatottnak, az 
idény végén bejelentette a visszavonulását, s nyá-
ron már a válogatottban sem játszik.

A húszfős keret május 8-án, Érden kezdte meg 
a felkészülést a május 31-én kezdődő zágrábi vi-
lágbajnoki selejtezőkre. A magyar válogatott a 
görögök és a házigazda horvátok mellett Auszt-
riával, Grúziával, valamint a torna favoritjának 
számító, kétszeres Európa-bajnoki címvédő 
Oroszországgal is megmérkőzik. A csoportel-
ső kijut a jövő szeptember–októberi, Japánban 
megrendezendő világbajnokságra, míg a cso-
portmásodik – a másik öt, hasonló helyen vég-
ző válogatottal együtt – augusztus végén újabb 
selejtezőtornát vív. A mieinknek ennek elérése 
lehet a reális céljuk.

Néhány napos pihenő után máris folytató-
dik a felkészülés a világligára. A lányok bejárják 
Amerikát, előbb Mexikóban, majd Venezuelában 
játszanak három meccset. Jó szereplés esetén be-
kerülnek a négyes döntőbe – amelynek jutalmául 
eljuthatnak Ausztráliába –, de a tapasztalatszer-
zés a legfontosabb, hiszen az Európa-bajnokság az 
év legfontosabb versenye.

A lebonyolítás megegyezik a két évvel ez-
előttivel. A négy, egyenként négytagú csoport 
mindegyikéből három csapat jut tovább: az 
első helyezettek automatikusan a negyeddön-
tőbe kerülnek, míg a második és harmadik 
helyen záró együttesek plusz egy mérkőzést 
játszanak a legjobb nyolc közé jutásért. A mie-
ink kemény kvartettbe kerültek Azerbajdzsán, 
Lengyelország és Németország mellé, reális 
esély a két éve legyőzött azeriek ellen mutat-
kozik, csak hát ők a házigazdák. Amennyiben 
a magyar válogatott továbbjut, a C jelű négyes-
ben szereplő Ukrajna, Oroszország, Bulgária 
vagy Törökország lehet az ellenfele az egyenes 
kieséses szakaszban.

Aztán októberben ki-ki a klubcsapatában 
kezdheti meg (folytathatja…) az idényt.

•  Novák Miklós

A női válogatott 2017. évi 
programtervezete
1. időszak:
Május 8–18.: edzőtábor, Érd
Május 18–22.: edzőtábor (felkészülési mérkőzésekkel), Németország
Május 22–28.: edzőtábor (felkészülési mérkőzésekkel), Szlovénia
Május 28.– június 4.: vb-selejtező, Zágráb

A selejtező menetrendje:
Május 31.: Magyarország–Görögország
Június 1.: Magyarország–Ausztria
Június 2.: Magyarország–Horvátország
Június 3.: Magyarország–Oroszország
Június 4.: Magyarország–Grúzia

2. időszak:
Június 11.–július 4.: edzőtábor, Szigetszentmiklós
Július 5–10.: World Grand Prix, I. torna, Aguascalientes (Mexikó)

A torna menetrendje:
Július 8.: Magyarország–Trinidad és Tobago
Július 9.: Magyarország–Ausztrália
Július 10.: Magyarország–Mexikó
Július 11–17., World Grand Prix, II. torna, Caracas (Venezuela)

A torna menetrendje:
Július 14.: Magyarország–Mexikó
Július 15.: Magyarország–Algéria
Július 17.: Magyarország–Venezuela
Július 20–24.: World Grand Prix, Final Four (bejutás esetén), Canberra (Ausztrália)

3. időszak:
Augusztus 6–20.: edzőtábor, Szigetszentmiklós, Érd, Nyíregyháza
Augusztus 21–27.: vb-selejtező 3. kör vagy edzőtábor

4. időszak:
Augusztus 30.–szeptember 16.: edzőtábor, felkészülési mérkőzésekkel, Szigetszentmiklós, 
Érd, Nyíregyháza
Szeptember 18.–október 1.: Európa-bajnokság, Baku (Azerbajdzsán)

A menetrend:
Szeptember 22.: Magyarország–Azerbajdzsán
Szeptember 23.: Magyarország–Lengyelország
Szeptember 24.: Magyarország–Németország

Olasz temperamentummal
A belga Jan De Brandt után ismét külföldi szakember, az olasz Alberto Salomoni lett női vá-
logatottunk szövetségi kapitánya. Salomonit persze már mindenki jól ismeri idehaza, tavaly 
nyár óta ő irányítja az MTK-t. Az olasz tréner edzői pályafutása javát Németországban töltötte, 
irányított elsőosztályú klubokat, s dolgozott a válogatott mellett is, másodedzőként ott volt 
a németekkel a 2004-es athéni olimpián is. – Tavaly nyáron, amikor megkerestek az MTK-tól, 
úgy voltam vele, miért ne vágnék bele az új kalandba és próbálnám ki magam Magyarorszá-
gon. Olaszországban jó véleménnyel vannak a magyar játékosokról, elég csak Horváth Dórát 
említeni – beszélt a szakember arról, hogy szerződött hazánkba. S ha már itt vállalt munkát, 
s megüresedett a kapitányi tisztség, magától értetődően nyújtott be pályázatot. – Hónapok 
óta itt dolgozom, kezdem megérteni, hogyan mennek a dolgok, milyen a mentalitás, mik a 
problémák, milyen a szövetség és a klubok kapcsolata, és így tovább. Szeretném folytatni azt 
a munkát, amelyet Jan De Brandt elkezdett, és talán új impulzust is hozhatok – tette hozzá.



H osszú út vezetett idáig. Hogy mi-
lyen hosszú, annak érzékeltetésére 
Baran Ádám klubelnök többéves 
emlékeket idézett fel.

– 2010-ben vettem át az egyesület irányítását. 
Kormos Mihály, az együttes akkori mindenese, 
edzője, vezetője keresett meg, hogy segítsek az 

infrastrukturális problémák orvoslásában, a csa-
pat ugyanis a város harmadik számú tornatermé-
ben játszott nem éppen rózsás körülmények kö-
zepette, és a kiesés elkerüléséért küzdött. Először 
nemet mondtam, mert egyrészt nincs röplabdás 
múltam, másrészt fél gőzzel nem akartam szere-
pet vállalni a klub életében, majd mégis hagytam 

magam meggyőzni. Emlékszem, amikor székfog-
lalómban azt mondtam, a futballcsapat 1994-es 
bronzérme után a női röplabdások szerzik majd 
a város következő érmét csapatsportágban, akkor 
sokan megmosolyogtak.

Mégis így történt, 2013-ban meglett a beígért 
harmadik hely. A következő idényben aztán a 

A Békéscsaba kinőtte 
a hazai mezőnyt, s megcélozza 
a Bajnokok Ligáját

A klubszintű magyar röplabdázás zászlóshajója, a Linamar-Békéscsabai RSE idén zsinórban negyedszer 
nyerte meg a bajnokságot, a döntőben talán a vártnál is simábban, csupán egyetlen szettet átengedve 
győzte le a Vasast. A Békéscsaba a Magyar Kupa-diadallal és a Közép-Európa-liga megnyerésével együtt 
triplázott, sőt a nemzetközi porondon is letette a névjegyét azzal, hogy a második számú európai 
sorozatban, a CEV-kupában bejutott a legjobb nyolc közé. A jövőben ennél is magasabbra vágyik, 
szeretne betörni az európai elitbe.
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BRSE megnyerte a bajnokságot, s a címét idén 
immár harmadszor védte meg. Nem is kérdés, 
hogy egyeduralkodóvá vált a hazai mezőnyben. 
Emellett kilépett a nemzetközi porondra. 2014-
ben debütált a Challenge-kupában, míg tavaly 
bemutatkozhatott a Bajnokok Ligájában, igaz, 
akkor még csak a selejtezőben. Idén aztán a nem-
zetközi porondon is bizonyított azzal, hogy a leg-
jobb nyolc közé jutott a második számú európai 
sorozatban, a CEV-kupában.

A BRSE hasonló szerepet tölt be itthon a röp-
labdában, mint amilyet a Veszprém a kézilab-
dában, vagy mint a Fehérvár a jégkorongban. 
A magyar bajnokság mellett szerepel regionális 
sorozatban, a Közép-európai Ligában – ahol a 
tavalyi ezüstöt idén aranyra fényesítette –, s ami a 
sportág egészét tekintve talán a legfontosabb, vá-
logatott játékosok egész sorát foglalkoztatja.

– Azt gondolom, ez az összehasonlítás ránk 
nézve hízelgő, de kétségtelenül az a célunk, hogy 
minél több válogatott játékos szerepeljen nálunk, 
a jelenlegiek mellé további erősítéseket tervezünk 

– jegyezte meg Baran Ádám. – Vannak bizonyos 
hiányposztok, amelyeket a nemzetközi porondon 
csak légiósokkal lehet megfelelően betölteni. Azt 
gondolom, sok neves külföldi klubot is megle-
pett, amikor az év elején a kiváló orosz ütő, Irina 
Szmirnova hozzánk igazolt.

Szmirnova ugyan a következő idényre bizto-
san nem marad Békéscsabán, s távozik egy másik 

légiós, Anna Nazarenko is, de biztosak lehetünk 
benne, hogy továbbra is erős lesz a csapat. Min-
denekelőtt azért, mert a saját nevelésű hazai mag 
– Bodnár Dorottya, Molcsányi Rita, Szpin Re-
náta, valamint a két tizenéves tehetség, Petrenkó 
Brigitta és Glemboczki Zóra – továbbra is marad. 
Mellettük magyar válogatott klasszisok – Soós 
Nikolett, Szakmáry Gréta – alkotják a keretet, s 
miként Baran Ádám utalt rá, további, jelenleg kül-
földön szereplő válogatott játékosok hazacsábítá-
sán dolgoznak, akik közül a szintén saját nevelésű 
Pallag Ágnest emelhetjük ki.

Soós Nikolett csapatkapitány azt hangsúlyoz-
ta, hogy a változások eddig sem rengették meg az 
együttest. – Az igazolásoknál nemcsak a tudást, a 
személyiséget is nézik a vezetők, ezért idén is re-
mek közösséget alkottunk. Biztos vagyok benne, 
hogy ez így lesz jövőre is – jegyezte meg.

A legfontosabb személyi kérdés persze az, a 
következő idényben ki irányítja majd a csapatot. 
Szasa Nedeljkovics vezetőedző mintha elébe 
ment volna a bejelentésnek. – Óriási fejlesztésbe 
kezdtünk a múlt évben, ezt sikerült folytatni eb-
ben az idényben is. Az eredmények tovább javul-
tak, miközben változatlanul a magyar játékosok 
alkotják a csapat alapját. A Békéscsaba ma már 
komoly név az európai röplabdázásban. Remé-
lem, ezt a fejlődést a következő évben is folytatni 
tudja – értékelt, majd sokat sejtetően hozzátette: 
– Boldog vagyok, hogy ezeknek a történelmi sike-
reknek én is a részese voltam.

Ebből többen azt olvasták ki, hogy a szerb tré-
ner távozik, ám később ő maga már árnyaltabban 
beszélt a saját és a csapat jövőjéről: – Nemcsak 
az én döntésem, hogy mit hoz a jövő, a céloktól 
is függ a sorsom. Mindenesetre a BRSE-nek kü-
lön helye van a szívemben, hiszen óriási munkát 
végeztünk együtt, és nagyon megszerettem a csa-
patot.

Bárhogy is alakuljon a folytatás, az biztos, hogy 
a Békéscsaba a mögöttünk hagyott idényben be-
írta magát a magyar röplabdázás, sőt a magyar 
sport történetébe.

•  Novák Miklós

Új csarnokba költöznének
A békéscsabai hölgyek néhány éve még azért küzdöttek, hogy legalább egy iskolai tornate-
remben készülhessenek, mára viszont kinőtték a városi sportcsarnokot. Ha minden jól ala-
kul, ezen a fronton is előrelépés várható. „A hazai mérkőzéseinken szinte mindig telt ház, 
kétezer-ötszáz néző szurkol, a kiemelt találkozókra jóformán az összes jegy elővételben 
elfogy. Sőt amikor a következő, 2017–2018-as idényre elkezdtük árulni a bérleteket, hosszú 
sor kígyózott a klubiroda előtt. Éppen ezért örvendetes, hogy a miniszterelnök úr és a pol-
gármesterünk a Modern városok program részeként megállapodott egy új, háromezer férő-
helyes sportcsarnok felépítéséről. Ha a csapat úgy fejlődik tovább, mint az előző években, 
akkor szüksége is lesz új otthonra” – beszélt az infrastruktúrát érintő tervekről Baran Ádám.
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A véletlenek különös összjátéka 
folytán éppen akkor írjuk ezt a ki-
adványt, amikor a Nemzetközi 
Röplabda Szövetség a hetvenedik 

évfordulóját ünnepli. Igen, 1947. április 18–20. 
között gyűltek össze 14 ország képviselői Párizs-

ban, hogy létrehozzák az FIVB-t, amely ma már 
221 tagországával a földkerekség egyik legna-
gyobb sportszövetsége. A tizennégy alapító atya 
között ott tüsténkedett dr. Holvay Endre is, aki 
tavaly bekövetkezett haláláig, 97 éves koráig a 
sportág pátriárkája volt.

A negyvenes években a Felvidékről, illetve 
Lengyelországból „beszivárgó” játékosok, majd 
a második világháború után a hazánkat meg-
szálló Vörös Hadsereg katonái által elterjesztett 
sportág magyar művelői sokáig kontinensünk 
élvonalába tartoztak: 1970-ig valamennyi világ-

Röplabdában idehaza a gyengébb nem az erősebb, a férfiak tizenhat éve nem jártak Európa-
bajnokságon. Pedig, ahogy az ősrégi vicc fogalmaz, igény lenne rá. Klasszisaink ma is vannak, még 
ha nem is olyan gigászok, mint egykoron a sportágat megreformáló Buzek László volt. Talán majd a 
munkáját a napokban megkezdő argentin szövetségi kapitány, Juan Manuel Barrial irányításával új 
korszakot nyit férfiválogatottunk.

Argentin tangó  
magyar férfi táncosokkal
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bajnokságon ott voltunk, legjobb helyezésünk a 
férfiaknál 1954-ben egy ötödik hely volt, aztán 
az utóbbi negyven évben mindössze egyszer vív-
tuk ki a részvételt, 1978-ban, amikor a legendás 
Buzek László vezérletével a 14. helyen végeztünk. 
Az egyetlen olimpiai szereplésünk színhelye és 
időpontja: Tokió, 1964, és egy szép hatodik hely 
– annak az időszaknak a ma már nyolcvanéves 
Tatár Mihály volt a magyar világklasszisa. Az Eu-
rópa-bajnokságokon kétszer is a dobogóra állhat-
tunk, 1950-ben a harmadik, 1962-ben a második 
fokára, de 1983 óta csak egyszer tudtuk kivere-
kedni az indulást: 2001-ben, akkor kilencedik 
helyen végzett az elmúlt két évtized legtehetsége-
sebb, Kántor Sándor, Mészáros Dömötör, Koch 
Róbert és Veres Péter fémjelezte, Nyári Sándor és 
Demeter György irányította generáció.

Ez volna a kezdetben veretes, az utóbbi évtize-
dekben sajnos egyre szegényesebb magyar férfi-
röplabdázás története dióhéjban. Amelyben új 
fejezetet nyithat az év második felére tervezett be-
lépés a tao-körbe, a társaságiadó-kedvezménnyel 
támogatott látványsportágak táborába.

Amikor Demeter Györgyöt, az utóbbi negy-
ven év legsikeresebb játékos-edző egyéniségét 
arra kérem, rajzolja fel az olvasónak a magyar fér-
firöplabda kiemelkedő alakjainak „vérvonalát”, a 
hatvanas évekig megyünk vissza az időben.

– A tokiói olimpia idején hatéves voltam, abból 
a csapatból Tatár Mihályt még láttam játszani, az 
ő korszaka és Buzek László időszaka között jelen-
tős átfedés volt. Laci az 1977-es Európa-bajnoksá-
gon a negyedik helyre vezette a válogatottat; két év 
múlva, a franciaországi Eb-n nyolcadik helyezett 
együttesben már jómagam is ott voltam, s olyan 
klasszisok csatlakoztak az öregekhez, mint Győri 
Attila, Szabó Kálmán, Magyar Zoltán – kezdte a 
múltidézést a válogatottat is több szakaszban irá-
nyító Demeter, aki legnagyobb klubedzői sikereit 
Törökországban, a Fenerbahce élén aratta.

A nyolcvanas-kilencvenes évek elementáris 
erejű bombázója, Grózer György 1985-ben mu-
tatkozott be a válogatottban, de sajnos hamar 
Németországba – akkor még az NSZK-ba – tá-
vozott. – A következő, s mindmáig az utolsó 
sikercsapatunk a 2001-es volt, amelyben a már 
említett Kántor, Mészáros, Veres és Koch játszott. 
Később Grózer György fia is bemutatkozott nem-
zeti együttesünkben, ám 2007-től a német válo-
gatottat választotta, s jutott ki második hazájával 
a londoni olimpiára – folytatta Demeter, lassan 
megérkezve virtuális utazásunk végén a mába.

Napjainkban a sportág férfi szakága hazánk-
ban amolyan félamatőr státusban van, talán 
egyetlenként a csapatban űzött labdajátékok kö-
zül. Jól szemlélteti mindezt az idei bajnoki döntő, 
amelyben a költségtérítés fejében röplabdázó 
játékosokkal kiálló Pénzügyőr 2-0-ra elhúzott, s 

bár végül a Kaposvár 3-2-re győzött, az utolsó pil-
lanatig sikerült a fővárosiaknak kétségessé tenni 
a Demeter (ki más?) dirigálta somogyiak diada-
lát. – Manapság hazánkban a havi 200 000 forint 
fizetés jónak számít a sportágban, de nálunk van 
olyan tagja a kezdő hatosnak, aki 100 000 forintot 
keres. Summa summarum, kizárólag a röplabdá-
ból – mármint férfifronton – nem lehet megélni. 
Hogy a tao-körbe kerülés milyen változást hoz? 
Elvileg azt csak utánpótlás-nevelésre lehet fordí-
tani, s ez nekünk csak jól jöhet, hiszen Kaposvá-
ron 2011 óta működik a csapatunk gerincét adó 
akadémiánk. Egy biztos: ártani nem árthat. Az 
Eb-re történő kijutást is megcélozhatjuk, már 
csak azért is, mert a döntő létszámát 16-ról 24-re 
emelik… – tette hozzá Demeter György.

A válogatott már az idei vb-, majd a jövő évi 
Eb-selejtezőknek, valamint idén nyáron az 
Európa-liga-sorozatnak is az új szövetségi kapi-
tány, a Demetert követő argentin Juan Manuel 
Barrial irányításával vág neki. S hogy kik lehetnek 
a kulcsemberek? Elvileg a nagy hármas – Baróti 
Árpád, Pádár Krisztián és Gergye Roland. De 
csak elvileg…

Ők valamennyien külföldön keresik a kenyerü-
ket, ugyanahhoz az olasz menedzserirodához tar-
toznak, amelyet az olasz Luca Novi, a földkerekség 
legmenőbb játékosügynöke szervez. Aki hazánk-
ban kiemelkedő tehetség, annak külföldre kell 
szerződnie ahhoz, hogy a tudása kiteljesedhessen.

– Már 15 évesen bemutatkoztam az NB I-ben, 
akkor 190 centis voltam, most alulról verem a két 
métert, cipőben – mondja a budapesti születésű, 20 

éves Pádár, aki egy hónapja jött haza Koreából, ahol 
a Woori Card csapatát erősítette. – Korea sajátos 
világ, a Távol-Keleten farkastörvények uralkodnak. 
Most arra várok, hová tud kiközvetíteni az ügynö-
köm. A válogatott nyári felkészülését vállalom, még 
úgy is, hogy igazából csak költségtérítést kapunk. 
De a hazát ingyen is szolgálom – nyomatékosítja.

Baróti Árpád a maga 207 centis testmagassá-
gával valóságos óriás, 2010 óta volt válogatott, de 
két éve lemondta a szereplést. – Én is most jöttem 
haza Koreából, és nem valószínű, hogy visszame-
gyek. Hiába nyertük meg a kupát, hiába lettünk 
harmadikok a bajnokságban, kirúgták az edzőn-
ket, akivel pedig jóban voltam. Korea más világ, 
a szigor embertelen. Volt, hogy napi négy edzést 
vezényeltek, hajnali hatkor terepfutással kezdtük 

a napot. Most egy hónapja itthon vagyok, láttam 
a Kaposvár–Pénzügyőr bajnoki döntőt, meg kell 
mondanom, izgalom volt, színvonal már kevés-
bé… – számol be tapasztalatairól.

Gergye Roland tősgyökeres kaposvári, annak 
idején két legenda, Kántor és Demeter volt az 
edzője. Most viszont Párizsban légióskodik, de 
Olaszországba vágyik. – Talán Luca el tudja in-
tézni, hiszen még manapság is Itália a non plus 
ultra a mi sportágunkban. Válogatottság? Sokat 
hezitáltam, s végül elvállaltam a nyári felkészülést 
a vb-selejtezőkre – válaszolja kérdésünkre.

Három klasszis, három különféle életút, men-
talitás. Bárcsak többen lennének, de időre van 
szükség, amíg felnőnek – a szó igazi és átvitt ér-
telmében is – az új Buzekek, Tatárok, Grózerek.

•  Ch. Gáll András
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M ég a X X. század elején Kalifor-
nia és a Hawaii-szigetek napsü-
tötte homokfövenyeiről indult a 
röplabda strandon űzött válfaja; 

az első hivatalos meccset 1915-ben játszották a 
kaliforniai Pacific Palisadesben, és azért időbe 
telt, amíg meghódította a világot. A Nemzetközi 
Röplabda Szövetség égisze alatt az első hivata-
los világbajnokságra csupán 1997-ben került sor 
– ne lepődjünk meg, Los Angelesben –, azon-
ban az 1996-os olimpia műsorán már ott volt a 
strandröplabda. Talán az sem véletlen, hogy ab-
ban az évben éppen az Egyesült Államok, köze-
lebbről Atlanta volt a házigazda. Mindazonáltal 
a szakág azóta kirobbanthatatlan az ötkarikás 
játékokról.

Ha már elmerülünk a históriában, kötelező 
megemlíteni a magyar származású Karch Kiralyt, 
aki az 1984-es Los Angeles-i és az 1988-as szöuli 
olimpián egyaránt tagja volt az Egyesült Államok 
aranyérmes röplabda-válogatottjának, 1996-ban 
pedig strandröplabdában Kent Steffes oldalán ő 
szerezte az első olimpiai aranyat. Mi több, azóta 
is ő az egyetlen, aki mindkét szakágban olimpiát 
tudott nyerni. A 2012-es londoni játékokon az 
ezüstérmes amerikai válogatott másodedzője 
volt, majd még abban az évben kinevezték vezető-
edzőnek – jelenleg is ő tölti be a posztot –, s a 
válogatottat a világbajnoki címig, a riói olimpián 
pedig a dobogó harmadik helyére kormányozta.

Strandröplabdában Magyarországon 1990-
ben rendezték meg az első országos bajnokságot. 

Tavaly a férfiaknál a Bagics Balázs, Tóth András 
kettős, a teremben idén ezüstérmes Pénzügyőr 
két kulcsembere nyert, míg a nőknél a Lakatos 
Enikő, Lutter Eszter duó (előbbi az MTK, utóbbi 
az UTE játékosa) diadalmaskodott, ők sorrend-
ben harmadszor ültek fel a trónra. A strandröp-
labdában a Gödöllői RC színeiben induló Laka-
tosék úgy tervezik, hogy idén még komolyabban 
foglalkoznak a strandröplabdával, nagy álmuk, 
hogy professzionális szintre jussanak. Talán még 
csak nem is nagyon sarkítunk azzal a megállapí-
tással, hogy a strandröplabda nálunk jellemzően 
a teremjátékosok nyári hobbija, és az előrelépés-
hez mindenekelőtt ezen kellene változtatni.

– A Magyar Röplabda Szövetségnek is az a cél-
ja, hogy elérjük, a strandröplabda önálló sportág-

Ujjé, a strandon nagyszerű!
Már túl vagyunk a bajnoki döntőkön, de szó nincs arról, hogy a röplabdában véget ért volna az 
idény. Sőt, a strandröplabdázók számára még csak most kezdődik! Bekapcsolódunk a nemzetközi 
vérkeringésbe is, hiszen júliusban Siófokon otthont adhatunk a kontinentális szövetség egyik 
szatellittornájának, ezzel egy időben pedig megrendezzük az ifjúsági olimpia egyik selejtezőjét.
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ként jelenjen meg, ne pedig úgy, mint a teremröp-
labda alternatívája – szögezi le Bánki Ágnes is, aki 
tavaly szeptember óta vezeti a Magyar Röplabda 
Szövetség (MRSZ) strand- és szabadidős röplab-
da bizottságát. – Ehhez persze arra lenne szükség, 
hogy a versenyzők egész évben tudjanak készül-
ni a strandröplabdára, és rendszeresen legyen 
lehetőségük nemzetközi versenyeken indulni. 
Az, hogy a röplabda bekerül a tao-támogatásban 
részesülő sportágak közé, a strandröplabdát is 
fejlődési pályára állíthatja, reményeink szerint 
infrastrukturális fejlesztésekre is nyílik lehetőség. 
Nagyon fontos, hogy az utánpótlásképzésben 
szintén előrelépjünk, felhasználva akár külföldi 
szakemberek tapasztalatát is – teszi hozzá.

Azt, hogy az utóbbi időszakban valami már 
megmozdult itthon, egy sikeres pályázat is alátá-
masztja: július 12–16. között Siófokon megren-
dezhetjük az Európai Röplabda Szövetség (CEV) 
szatellit-versenysorozatának egyik tornáját – fér-
fiaknak és nőknek is –, és egyúttal az ifjúsági 
olimpia egyik selejtezőfordulóját. (Utóbbin az 
U18-os korosztály legjobbjai indulhatnak.) Ma-
gyarország a sportág történelmében először lesz 
ilyen, a CEV által fémjelzett nemzetközi torna 
házigazdája, a nyolc szatellitállomás egyike, ame-
lyen 8000 euró pénzdíjat is kiosztanak. A mezőny 
az európai ranglistáról áll majd össze, mi rendező-
ként három-három férfi és női párost indíthatunk 
a Balaton partján, ami minden bizonnyal vonzó 
helyszín lesz a külföldiek számára.

Az MRSZ már elkészítette a strandröplabdá-
zók idei versenynaptárát. Lényeges változás, hogy 
míg a korábbi években a különböző korosztályok 
számára egyetlen versenyen, az utánpótlás bajno-
ki fordulón dőlt el a bajnoki cím sorsa, a strand- 
és szabadidős röplabda bizottság szeretne több 
rangos viadalt is szervezni, így idén az U14-es, az 
U16-os és az U18-as korosztályban egyaránt kiír-
ták az országos bajnokságot és a Magyar Kupát is.

A felnőtt országos bajnokságon három forduló 
(Tata, Nyíregyháza, Dunaújváros) után augusz-
tus 12–13-án Budapesten, a Lupa-szigeten ren-
dezik meg a döntőt. A versenykiírásban jelentős 

változások történtek, idén például nem lesz páros 
ranglista, vagyis nem ennek alapján áll össze a 
döntő tizenhatos mezőnye. Ez főleg egy esetleges 
sérülés esetén fontos, hiszen így a párjukat vesztett 
játékosok nem kerülnek hátrányos helyzetbe. A 
bajnoki döntőbe jutáshoz nemcsak az ob-fordulók, 
hanem az úgynevezett A kategóriás versenyek 
eredményeit is figyelembe veszik, ezzel is komo-
lyabb rangot adva ezeknek a viadaloknak. Az A és 
B kategóriás versenyeket nem az MRSZ rendezi, 
hanem önkormányzatok, egyesületek vagy éppen 
strandok, a besorolásuk azonban a szövetség köve-
telményrendszere alapján történik. Idén minden 
ob-fordulón komoly pénzdíj lesz, így várhatóan a 
környező országok versenyzőinek érdeklődését is 
sikerül felkelteni. Kikötés azonban, hogy a buda-
pesti döntőben már nem indulhatnak külföldiek.

– A bajnoki döntő kétségkívül már belelóg a 
teremfelkészülés alapozó időszakába, de bízunk 

benne, hogy a csapatok elengedik a strandon jól 
teljesítő játékosaikat. Nívós mezőnyre és szín-
vonalas versenyekre számítunk olyan impozáns 
helyszíneken, ahol mindenhol vállalták az infra-
struktúra-fejlesztést. És fontos, hogy ezek az új 
pályák a későbbiekben a lakosság sportolását is 
szolgálják – mondja Bánki Ágnes.

A szövetség honlapjáról arról is értesültünk, 
hogy szigorítanak az etikai kódexen, és az orszá-
gos bajnokság indulóinak alkoholfogyasztásával 
kapcsolatban zéró toleranciát hirdetnek meg. Ez 
azt jelenti, hogy a versenybíróság megszondáz-
tathatja a játékosokat, és a vétség a tornáról való 
azonnali kizárást vonja maga után. 

Leszűrhetjük, hogy ebben az évben jelentős át-
alakuláson megy át a hazai strandröplabda, a cél a 
pályán és a pálya mellett is a profizmus megterem-
tése. Ami biztos: nem csak azért lesz érdemes kilá-
togatnunk a strandokra, hogy beugorjunk a vízbe!

• Fábik Tibor

Országos 
bajnokság
Június 23–25.: Tata (1. forduló)
Június 30.–július 2.: Nyíregyháza (2. for-
duló)
Július 28–30.: Dunaújváros (3. forduló)
Augusztus 12–13.: Budapest, Lupa-szi-
get (döntő)

Utánpótlás-versenynaptár
Május 24–26.: Diákolimpia (IV–VI. korcsoport), Kispest
Június 24.: U16-os Magyar Kupa, Kispest
Június 25.: U14-es Magyar Kupa, Tata
Július 2.: U18-os Magyar Kupa, Nyíregyháza
Július 7.: U14-es országos bajnokság, Gyenesdiás
Július 8.: U20-as országos bajnokság és U16-os női országos bajnokság, Gyenesdiás
Július 9.: U18-as országos bajnokság, Gyenesdiás
Július 12–16.: ifjúsági (U18) olimpiai selejtező, Siófok 
Július 30.: U16-os férfi országos bajnokság, Dunaújváros
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A z első bajnokságot az 1981–82-es 
idényben rendezték négy csapat 
részvételével, amelyet a HOSC csa-
pata nyert meg.

Raska Gyula szakágvezető, sportági referens, 
a férfi és a női ülőröplabda-válogatott szövetségi 
kapitánya szerint a hazai ülőröplabda „kellemes” 
problémája, hogy még mindig lehet számítani a 
sorozatban három olimpián is remekül helytállt 
férfiválogatott alapembereire. Az 1992-es barce-
lonai és az 1996-os atlantai paralimpián hatodik, 
a 2000-es sydney-i játékokon pedig hetedik lett 
a magyar csapat. A három előkelő helyezés jelzi, 
hogy nem is olyan rég a közvetlen elit mögött vé-
geztek a magyarok, akik – koruk ellenére – még 
mindig meghatározók a magyar mezőnyben. A 
csapattagok jelentős része a Nyíregyházi Sport-
centrum igazolt versenyzője. A férfi szakágban 
körülbelül 100 igazolt versenyző sportol, ennek 

alapján a magyar ülőröplabda az európai közép-
mezőnyhöz sorolható.

A nőknél egyelőre kisebb a merítési lehetőség. 
Az MTK női válogatottja nevű formáció a férfi baj-
nokságban indul. Ők nyolc éve alakultak, jelenleg 
11 igazolt, amatőr versenyzőt tudnak a soraikban. 
Míg itthon a sportág amatőr, szabadidősport-
alapokon nyugszik, az ülőröplabda legeredmé-
nyesebb nemzeteinél más a felállás. A nőknél az 
oroszok és az ukránok mellett a hollandok uralják 
a mezőnyt, akik szinte főállású parasportolókat 
alkalmaznak, míg nálunk mindenki amatőrként 
sportol hetente 2-3 alkalommal.

Legközelebb novemberben rendeznek ko-
moly világversenyt ülőröplabdában: a férfi és a 
női szakág Európa-bajnokságára a horvátországi 
Porecben kerül sor. Raska Gyula a 14 csapatos 
férfimezőnyben a hetedik helyet célozza meg a 
tanítványaival. A nőknél tíz csapat indul, a szö-

vetségi kapitány elégedett lenne, ha a magyarok a 
középmezőnyben végeznének.

Az ülőröplabda szakág hivatalos képviselete két 
éve működik a Magyar Röplabda Szövetség égisze 
alatt. A fogyatékkal élők sportja két forrásból gaz-
dálkodik: az Emmi sportért felelős államtitkársága 
és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) támo-
gatja a szakágat. Raska Gyula határozottan állítja, 
amióta Szabó László az MPB elnöke, jelentősen 
fejlődött a szakág helyzete. – A parasportban élők 
rengeteget köszönhetnek az új elnöknek, aki va-
lóban mindent elkövet, hogy kiváló körülmények 
között sportoljanak a fogyatékkal élők. Az elnök 
és a munkatársai mindenkivel megtalálták a közös 
hangot. Örömmel mondhatom munkatársaim 
és az ülőröplabdázók nevében, hogy a jelenlegi 
parasportvezetésnek tényleg számít a fogyatékkal 
élő sportolók ügye – tette hozzá a sportági referens.

•  Szilágyi László

Parasport játékosan: ülőröplabda
Az ülőröplabda szakág első jelentős szerveződése a hetvenes években bontott zászlót Magyarországon: 
1970-ben alakult meg a Halassy Olivér Sport Club (HOSC). Elsősorban a Mozgásjavító Általános Iskola 
és Diákotthonban lakó mozgáskorlátozott fiatalok találtak remek elfoglaltságot az egyesületben. A 
HOSC után sorban alakultak a további klubok, és a magyar ülőröplabdázók egyre gyakrabban kaptak 
meghívást a külföldi tornákon való részvételre.
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