




KEDVES OLVASÓ ÉS SPORTKEDVELŐ!  

Köszöntelek a sport világában!

 Már negyedszer jelenik meg a Haladás VSE 
kiadványa. A visszajelzések alapján, egyre ked-
veltebbé válik újra a HVSE. A sportolókon kívül a 
szurkólok is egyre jobban várják a Sportkomple-
xum elkészülését. Az új létesítménnyel nemcsak 
versenyzőink tudnak színvonalasabb munkát vé-
gezni, hanem a szimpatizánsaink is kényelmeseb-
ben szurkolhatnak majd a jövőben.

 Ebben a számban összefoglaljuk a Haladásban történ-
teket, bepillantást adunk a működésbe. Interjúkat és szak-
osztályi beszámolókat közlünk. Szeretnénk, ha minél több in-
formációt kapnátok rólunk és az itt történt dolgokról.  

 Célunk, hogy a Haladás VSE újra régi fényében tündököljön és 
Szombathely egyik sportközpontjává válhasson. A sport biztosítja a 
testi és lelki egyensúlyt, a mozgás többre sarkall, szükségünk van rá. A 
HVSE rengeteg sportnak ad otthont, az asztalitenisztől a futsalon át az 
íjászatig és még sorolhatnánk. Elsődleges feladatunk az egyesület fő 
irányelvét ismét 1919-s fiatalok eszméihez igazítani és a sportot nép-
szerűvé tenni a fiatalok körében.

 
„Gondolkodj, higgyj, álmodj és nyerj.”

Walt Disney
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Csatlakozz!
Még MA!



	 Beköszöntött	az	ősz,	elkezdődött	az	iskola	és	az	edzések	újra	elin-
dultak.	A	Haladás	VSE	ideiglenes	otthonát	újra	gyerekzsivaly	tölti	meg.	
Nyáron	a	szakosztályok	többsége	pihenőt	tartott,	a	csapatsportok	pedig	
a	következő	szezonra	készültek.	Nem	telt	eseménytelenül	ez	a	forró	év-
szak	sem.	Idén	a	főszerep	a	nemzetközi	versenyeké	volt.	Túl	vagyunk	a	
labdarugó	Európa-bajnokság	és	a	riói	olimpia	küzdelmein.	Ezúton	is	sze-
retnénk	 gratulálni	 sportolóinknak,	 hogy	 eredményesen	 képviselték	 ha-
zánkat.
	 Természetesen	az	eltervezett	munkákat	nyáron	is	folytattuk,	így	
jó	néhány	változás	is	bekövetkezett.	Nagy	öröm	számunkra,	hogy	a	Ha-
ladás	új	weboldala	igazi	egységet	mutat.	Bízunk	abban,	hogy	a	Haladás	
futball	csapata,	a	Haladás	VSE	szakosztályai	a	Sportkomplexum	létre-
jöttével	még	több	sikert	és	eredményt	érnek	el.	Mindemellett	reméljük,	
hogy	szurkolóink	számára	áttekinthetővé	váltak	híreink.	A	központi	we-
boldalról	elérhetik	az	egyesületünk	híreit	is.	Ezzel	együtt	folyamatosan	
fejlesztjük	a	szakosztályok	oldalait,	a	futsal	és	a	kézilabda	már	új	arculat-
tal	tekinthető	meg.
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Szakosztályi	változások	is	 történ-
tek.	Egyesült	a	HVSE	futsal	és	az	
utánpótlás	 (UP)	 labdarúgás	 szak-
osztály,	 Somfalvi	 Csaba	 lett	 a	
szakosztályvezető.	A	szakmai	stáb	
legfőbb	 célja	 a	 gyerekek	 fejlődé-
sének	elősegítése.	

Horváth	Norbert	 a	HVSE	ügyve-
zetője	kérdésünkre	elmondta:

	 „Komoly	 döntést	 hozott	 a	
Haladás	 VSE	 elnöksége.	 Szom-
bathely	lehet	az	utánpótlás	labda-
rúgás	új	központja.	Új	célokkal	in-
dulunk	neki	a	2016/2017-es	idény-
nek.	A	futsal	és	az	UP	labdarúgás	
egy	nagy	szakosztályként	folytat-
ja	 tovább	 a	 munkát.	 A	 Kondics	
utcai	 pályák	 felújításával	 maga-
sabb	 szintű	munka	 veheti	 kezde-
tét	egy	megújult	szakmai	stábbal.	
Ezzel	 lehetőséget	 tudunk	 biztosí-
tani	a	gyerekek	számára,	hogy	el-
dönthessék,	melyik	irány	szimpa-
tikusabb	 számukra.	 Természete-
sen	még	mindig	elsődleges	felada-
tunknak	 érezzük	 a	 HVSE	 taglét-
számának	növelését.”

	 Nyár	 közepén	 debütált	 a	
kézilabda	 csapatunk	 a	 nemzetkö-
zi	Cell	CUP	bajnokságon.	A	ver-
seny	nagy	népszerűségnek	örvend	
a	 külföldi	 országok	 körében.	 Lá-
nyaink	 a	 harmadik	 helyet	 tudták	
megszerezni.	 Elsődleges	 célunk	
még	mindig	a	 taglétszám	növelé-
se,	és	az	újonnan	igazolt	verseny-
zőink	 stabilitásának	 megteremté-
se.		
	 Minden	 szeptember	 első	
hetében	 kerül	 megrendezésre	 az	
Országos	 Sportágválasztó,	 ahol	
idén	a	Haladás	VSE	szakosztályai	
igazi	 egységként	mutatkoztak	be.	
A	 központi	 zöld-fehér	 stand	 iga-
zán	 népszerű	 volt	 a	 gyermekek	
körében,	és	nagyon	élvezték	a	Ha-
ladás-nyereményekért	 folyó	 játé-
kokat.	

	 A	 sportágválasztó	 meg-
hozta	 a	 kívánt	 eredményt,	 és	 sok	
gyerek	csatlakozott	hozzánk,	pél-
dául	az	utánpótlás	 teniszezők	 lét-
száma	a	duplájára	ugrott.	Nem	pi-
henhetünk,	 folytatjuk	 a	 toborzást	
és	a	sportok	népszerűsítését. 



Ligeti Dániel
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Ötkarikás	emlékek:	Ligeti	Dániel	és	a	hetedik	hely

 A	Haladás	VSE	szabadfogású	bir-
kózója	szerint	a	riói	olimpián	szerzett	7.	
helyezés	 reális	 eredmény	 és	 már	 most	
tudja,	hogy	biztosan	nekifut	a	következő	
olimpiai	ciklusnak	is.	

Ligeti Dániel interjú

A	riói	krónikához	 tartozik,	hogy	a	27	esztendős	Ligeti	Dániel	az	
első	 fordulóban	 hozta	 a	 kötelezőt,	 és	 technikai	 tussal	 legyőzte	 a	
palaui	Florian	Skilang	Temengilt	a	szabadfogásúak	125	kg-os	súly-
csoportjának	nyolcaddöntőjében,	így	bejutott	a	nyolc	közé.	Ott	az	
örmény	Levan	Berinadze	ellen	lépett	szőnyegre,	s	óriási	csatában,	
sajnos	3-1-es	vereséget	szenvedett.	Dani	akkor	birkózhatott	volna	
tovább,	ha	Berinadze	döntőbe	jut,	ám	az	örmény	nem	bírt	a	török	
vb-győztes	Taha	Akgüllel,	 így	a	 szombathelyi	nehézsúlyú	búcsú-
zott	és	a	7.	helyen	zárt.
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Mit gondolsz a riói szereplé-
sedről?

A	 riói	 történések	 feldolgozásához	
még	idő	kell.	Azt	gondolom,	hogy	
össze	 kell	 szedni	 magam,	 mind	
egészségügyileg,	 mind	 lélektani-
lag.	Nagyon	nehéz	volt	visszaállni	
az	európai	életvitelre,	hetekig	csak	
hajnali	 4	 órakor	 tudtam	 elaludni.	
Szeretném	 minél	 hamarabb	 kitűz-
ni	a	következő	időszak	céljait.	Úgy	
gondolom,	hogy	a	következő	olim-
piai	ciklus	4	éve	is	simán	,,bennem	
van”.

Az olimpiai hetedik hely nem 
hangzik rosszul... 

Szerintem	sem,	ez	egy	reális	ered-
mény.	 Ha	 azt	 nézem,	 hogy	 a	 vi-
lág	 első	 nyolc	 birkózója	 kicsoda,	
és	 ott	 a	 nevem	közöttük,	 akkor	 ez	
szenzációs.	 Nagyon	 szeretném	 ezt	
így	gondolni	és	így	érezni,	és	nem	
úgy,	 hogy	 volt	 egy	 nagy	 lehetősé-
gem,	 amit	 elszalasztottam.	 Ehhez	
idő	kell	és	nehéz	úgy	ránézni	a	ne-
vekre,	hogy	vannak	közöttük	olya-
nok,	akiket	már	elvertem,	de	persze	
mögöttem,	a	10-20.	helyig	is	talál-
hatóak	 világ-	 és	Európa-bajnokok,	
olimpiai	érmesek.	Szóval	a	mi	me-
zőnyünk	nagyon	sűrű,	nagyon	erős,	
szeretném	pozitívan	 felfogni	 a	 ve-
lem	történteket,	de	még	nem	megy.

	 Ligeti	Dániel	az	olimpia	óta	már	a	nagy	szombathelyi	 sportág-
választón	is	beszámolt	az	élményeiről,	sőt	miután	újra	edzésbe	állt,	már	
pénzdíjas	versenyen	is	szőnyegre	lépett.	Szóval,	az	élet	megy	tovább.	

WWW.HALADASVSE.HU
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Junior világbajnoki bronzérmes és egyetemi országos bajnok 

Wittmann Kristóf interjú

	 Wittmann	 Kristóf	 maxi-
malista,	 a	 sport	mellett	 a	 tanul-
mányokban	is	odateszi	magát.	
A	Haladás	VSE	nehézsúlyú	sza-
badfogású	 birkózójával	 elevení-
tettük	fel	a	junior	VB-t.

Jól	 kezdtél,	 aztán	 jött	 az	
elődöntő…

 Igen,	valóban	jól	indult	a	
vébé,	hiszen	a	moldáv	fiút	3-1-re	
győztem	le,	aztán	a	nagyon	erős	
és	a	versenyeken	 is	eredményes	
grúz	srácot	egy	kontra	után	ver-
tem	tussal.	

	 Az	elődöntőben	a	felnőtt	EB-n	6.	helyezett	német	ellenfelet	kap-
tam,	ő	még	erősebb	volt	ez	alkalommal	nálam.	A	bronzmeccsen	az	olasz	
ellen	én	voltam	jobb,	elég	simán,	7-2-re	nyertem,	pedig	még	soha	nem	
birkóztam	ellene.

Összességében	elégedett	vagy	a	bronzéremmel?

	 Ennél	többet	nem	tudtam	volna	kihozni	ebből	a	versenyből,	ab-
szolút	elégedett	vagyok,	hiszen	kiváló	fizikai	kondícióban	voltam	és	az	
egész	napom	nagyon	jól	sikerült,	eddig	ez	volt	életem	legjobb	eredmé-
nye,	legfényesebb	sikere	és	ez	úton	szeretném	megköszönni	a	BPW	tá-
mogatását	–	foglalta	össze	röviden	a	+	96	kg-ban	szerzett	szabadfogású	
junior	világbajnoki	bronzérem	esszenciáját	Wittmann	Kristóf,	a	Haladás	
VSE	20	esztendős	birkózója.	 

Wittmann Kristóf
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	 Kristóf	 ezután	 Egerben,	 a	magyar	 egyetemi-főiskolás	 or-
szágos	 bajnokságon	 (MEFOB)	 indult	 és	 a	 szabadfogás	mellett	 a	
kötöttfogásban	 is	 megmérettette	 magát.	 A	 Nyugat-magyarorszá-
gi	Egyetem	gépészmérnök	hallgatója	szabadfogásban	aranyérmet,	
míg	kötöttfogásban	ezüstérmet	zsebelt	be.	
	 Veréb	István	szerint	a	 tanítvány	igazi	maximalista,	hiszen	
nemcsak	 a	 sportban,	 de	 a	 tanulmányokban	 is	 mindent	 megtesz,	
hogy	bizonyítson.
	 Nagyon	 jó	 emberanyag	 Kristóf,	 amióta	 pedig	 egyetemre	
jár,	még	fanatikusabban	edz	–	tette	hozzá	a	zöld-fehérek	mestere.						
Kristóf	 2017-ben	már	 a	 szombathelyi	 rendezésű	U23-as	Európa-
bajnokságon	szeretne	a	magyar	válogatott	tagjaként	bizonyítani.

Fotó:	Szendi	Péter

Mester és tanítványa



	 Sipos	 Gergő,	 a	 Swietelsky-Haladás	
VSE	NB	I-es	futsal	csapatának	fiatal,	18	éves	
játékosa,	aki	már	17	évesen	bemutatkozhatott	
a	felnőttek	között.
	 Az	U17-es	csapatban	a	tavalyi	évben	
17	mérkőzés	 alatt	 23	 gólt	 szerzett,	még	 eb-
ben	a	szezonban	a	felnőtt	csapatban	is	keret-
tag	lett	és	6	mérkőzésen	a	kispadon	ülhetett,	
sőt	gólt	is	szerzett	az	NB	I-ben.	A	2015/2016-
os	szezonban	az	U20-as	csapat	húzóembere,	
az	eddigi	20	góljával	vezeti	a	góllövőlistát,	a	
csapat	pedig	nagyon	nagy	eséllyel	pályázik	a	
bajnoki	címre.	Az	utánpótlás	mellett,	a	felnőtt	
csapat	keretéhez	tartozik	és	velük	is	edz	min-
den	nap.	Ebben	az	évben	meghívót	kapott	az	
U19-es	 és	 az	U21-es	 válogatottba.	Az	U21-
es	csapatban	gólokat	is	szerzett	és	egy	nem-
zetközi	tornagyőzelme	(csehországi	Generali	
Kupa)	is	van.	A	futsal	mellett	nagypályázik	is	
a	Haladás	VSE-ben	de	a	 futsalt	 tartja	 fonto-
sabbnak	és	arra	fektet	nagyobb	hangsúlyt.	Az	
NB	 I-ben	még	fiatalnak	 számít,	 hosszútávra	
tervez	a	Haladás	csapatánál,	van	teát	ideje	bi-
zonyítani,	és	ha	továbbra	is	így	fejlődik,	ak-
kor	még	nagy	jövő	állhat	előtte	ebben	a	sport-
ágban.

Akikre büszkék vagyunk...

Sipos Gergő
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U	11	korosztály:	2006	után	született
U	13	korosztály:	2005-ben,	2004-ben	született
U	15	korosztály:	2003-ben,	2002-ben	született
U	17	korosztály:	2001-ben,	2000-ben	született
U	20	korosztály:	1999-ben,	1997-ben	született

„Ha ki szeretnéd magad próbálni a futsalban, 
ha szeretnél többet tanulni a speciális teremlab-
darúgásról, ha csiszolni szeretnéd a technikád, 
vagy csak érdeklődsz a labdarúgás különleges 
élményeket nyújtó, látványos szakága iránt, ak-
kor itt a helyed!”

Várjuk	 a	 jövőbeli	 futsal-játékosok	 jelentkezé-
sét,	Anyukák	Apukák	kérdéseit!

Pálmay	Tamás,	futsal	utánpótlás	vezető
Tel:	+36	20	280	3773
Email:	futsalhaladas@gmail.com

FOLYAMATOS	JELENTKEZÉSI	LEHETŐSÉG	AZ	UTÁNPÓTLÁS	CSAPATBA!
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A	Haladás	VSE	elnöksége	2016	jú-
liusában	hozott	egy	olyan	döntést,	
amivel	a	 labdarúgó	utánpótlás	ne-
velés	 fellegvára	 lehet	 Szombat-
hely.	Ez	a	döntés	új	célokat	jelent	
a	2016/2017-es	szezonra.	Az	az	el-
határozás	született,	hogy	a	futsal	és	
a	 futball	 utánpótlás	 szakosztálya	
ezen	túl	egy	nagy	labdarúgó	szak-
osztályként	működik	majd.
Ez	 a	 lépés	 nagy	 fejlődést	 hozhat	
az	 utánpótlás	 nevelésében.	 A	 két	
szakosztály	 egyesítését	 inspirál-
ta	két	tényező	is.	Az	egyik,	hogy	a	
labdarúgásban	élen	járó	országok-
ban	 ez	már	 régóta	megvan,	 és	 jól	
működik,	a	másik	pedig	egy	kivá-
ló	 magyar	 szakember,	 Dárdai	 Pál	
által	végzett	munka	és	az	ő	nyilat-
kozata,	 miszerint	 már	 gyerekkor-
ban	 oktatni	 kell	 a	 futsalt	 és	 kap-
csolatnak	 kell	 lenni	 a	 nagypálya	
és	 a	 futsal	 között.	Ezzel	 érhető	 el	
hosszútávú	fejlődés	a	Magyar	lab-
darúgásban.	Így	határozta	el	a	Ha-
ladás	 vezetősége,	 hogy	 Szombat-
helye	 is	 ez	 alapján	 építik	 fel	 az	
utánpótlásképzést,	 egy	 új	 stábbal,	
aki	fiatalos	lendületet	adhat	a	jövő-
ben.

Ezzel	 a	 döntéssel	 a	 gyerekeknek	
lehetőségük	 lesz	 mindkét	 sport-
ágban	 kipróbálni	 magukat,	 pár-
huzamosan	 tudnak	 edzeni,	 átfo-
góbb,	 tartalmasabb	 képzést	 kap-
nak,	 jobban	 fejlődnek	mind	 tech-
nikailag	és	taktikailag	egyaránt.	A	
futsal	edzések	alatt	a	gyerekek	töb-
bet	találkoznak	a	labdával,	és	lab-
daügyességük	 nagymértékben	 tö-
kéletesedik.	Emellett	egy	idő	után,	
a	fiatalkorban	megkapott	képzések	
után,	 döntési	 lehetőségük	 is	 lesz,	
hol	 szeretnének	 versenyszerűen	
játszani,	 hisz	 nem	 lesz	mindenki-
ből	profi	 labdarúgó	vagy	 futsalos.	
A	klub	célja,	hogy	a	gyerekek	na-
gyobb	képzésben	részesüljenek	és	
ez	 által	 sokkal	 nagyobb	 fejlődés	
várható	fiatal	korban,	mintha	csak	
futsaloznának,	 vagy	 csak	 nagypá-
lyás	labdarúgásban	edzenének.	Az	
egyesület	 a	 jövőben	 technikásabb	
játékosokat	 tud	 kinevelni	 nagypá-
lyára	 és	 futsalra.	 Emellett	 még	 a	
két	 szakosztály	között	 a	 gyerekek	
könnyen	 tudnak	 választani	 vagy	
csak	 kipróbálni	 a	másik	 sportágat	
is.	

FUTSAL		ÉS	A	NAGYPÁLYÁS	LABDARÚGÁS
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Erre	már	példa	is	volt	idén,	hogy	a	futsal	U17-es	korosztálynál	kis	lét-
szám	alakult	ki,	de	sikerült	feltölteni	a	korcsoportot	a	nagypályás	labda-
rúgásból	olyan	fiatalokkal,	akik	éreztek	affinitást	a	futsal	iránt.
Szeretnénk	egységes	képre	formálni	a	szakosztályt	ez	mind	a	szakmára	
és	mind	a	külsőségekre	is	vonatkozik.	Egységes	mérkőzés	és	edzéssze-
relésben	legyen	minden	sportoló.	Közös	programokon	lépjenek	fel,	láto-
gassák	egymás	sporteseményeit.	
Nyitni	kell	széles	körben,	hogy	sok	helyen	jelenjünk	meg:	internet,	Tv,	
Facebook.	Felépítünk	egy	új	brandet	amibe	mindenki	beletartozik.
A	szakmai	stáb,	a	vezetőség,	megegyezik	a	két	szakosztály	között,	egy-
két	poszton	van	eltérés.	Az	elnök	Bokor	Zsolt,	a	szakosztályvezető	Som-
falvi	Csaba,	a	technikai	vezető	Tóth	Péter,	a	futsalnál	utánpótlás	szakmai	
vezető	Pálmay	Tamás,	a	labdarúgás	szakmai	vezetője	pedig		Bánfalvi	At-
tila.	Az	edző	stábok	a	szakmai	vezetők	javaslata	alapján	vannak	kialakít-
va.	Elvárás	minden	edzőtől	az	önképzés	és	a	szakmai	fejlődés.	
Az	edzők	kapcsolatban	vannak	egymással	és	mindenki	naprakészen	tá-
jékoztatást	kap	a	 saját	korosztályában	 sportoló	fiatalokról.	 Így	könnyű	
egyeztetni	a	célokat,	azonosak	az	érdekek,	a	szakmai	felépítés	és	a	mun-
ka	hasonló	és	a	gyerekek	fejlődése	az	elsődleges	feladat!	Ezzel	a	döntés-
sel	nagyon	jó	irányba	haladhat	az	egyesület

Bokor Zsolt

„Az utóbbi időben több labdarúgó 
szakember - Dárdai Pál - is elmond-
ta  mennyire szükséges lehet a futsal 
elemek beépítése a nagypályás kép-
zésbe. Az elnökség ezt a szemléletet 
követve hozta meg a döntést.”

Bokor Zsolt a szakosztály elnöke
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 Idén	nyáron	újra	összeállt	a	szombathelyi	Haladás	kézilabda	csa-
pata.	Az	előzmények	után	nem	volt	könnyű,	újra	egy	mozgatható	csa-
patot	létrehozni.	Sok	kellemetlenség	és	akadály	ellenére	kijelenthetjük,	
hogy	a	kemény	munka	meghozta	gyümölcsét	és	újra	visszaszálltunk	a	já-
tékba.	Természetesen	még	nem	vagyunk	készen,	teendők	sora	vár	még	
ránk,	 ahhoz,	 hogy	 egy	ütőképes,	 bajnok	 címre	 esélyes	 csapatot	mene-
dzseljünk.		A	szakosztályvezető	Gál	Sándor	lett,	míg	az	NB1/B-s	csapat	
vezetőedzőjeként	Hamar	Zoltán	tevékenykedik.	
Zoliról	 elmondható,	 hogy	 egy	 ambiciózus,	 tettekre	 kész	 szakember.	
Szakmai	tapasztalata	elősegíti	a	csapatunk	fejlődését	és	nyugodtan	kije-
lenthető,	hogy	nemcsak	a	felnőtt	játékosok	számíthatnak	támogatására.	
	 Lányaink	először	a	Cell	CUP	nemzetközi	tornán	szerepeltek,	ahol	
a	harmadik	helyet	szerezték	meg.	Az	ott	látottak	után	pozitívan	álltunk	a	
bajnoksághoz,	bár	a	sikerek	még	váratnak	magukra.	Cél	a	stabilitás	meg-
teremtése,	a	hétköznapi	rutinok	kialakítása	és	szakosztályi	stáb	teljeskörű	
felépítése.	A	 felnőtt	gárda	mellett	 serdülő	és	 junior	csapatot	 is	 indítot-
tunk.	A	hazai	mérkőzéseket	-	amíg	az	új	komplexum	el	nem	készül	-	a	
Büki	sportcsarnokban	játsszuk.	
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	 Hamar	Zoltán	vezetőedző	számára	új	kihívást	jelent	a	felnőtt	csa-
pat	felépítése,	hiszen	a	nulláról	kell	kezdenie	mindent.	Tavaly	kapta	a	fel-
kérést	a	HVSE	vezetőségétől,	amit	nagy	megtiszteltetéssel	el	is	fogadott.	
Szeretnénk	stabil	és	biztos	alapokra	helyezni	a	szakosztályt.	Egy	csapat	
felépítése	mindig	sok	gonddal	jár,	ami	rengeteg	időt	és	energiát	emészt	
fel.	Nem	vagyunk	türelmetlenek,	hosszú	távú	céljaink	vannak,	és	idővel	
egyre	jobb	helyeket	szeretnénk	elfoglalni	a	bajnokságban.	Idei	célkitű-
zésünk,	hogy	az	első	nyolcban	szerepeljünk.	Elkezdtünk	egy	 folyama-
tot,	amihez	tartanunk	kell	magunkat,	ez	csak	úgy	sikerülhet,	ha	lépésről	
lépésre	haladunk.	Tudjuk,	hogy	a	mostani	csapatban	létezik,	ami	ahhoz	
kell,	hogy	idővel	dobogós	helyet	is	szerezzünk,	de	ehhez	kemény	munka	
szükséges.	Korosztályt	nézve	egy	fiatal	csapatról	beszélünk,	még	érniük	
és	tapasztalniuk	kell,	hogy	milyen	az	élsport.	Ha	minden	jól	megy,	ütő-
képes	csapattá	válhatnak	–	tette	hozzá	a	vezetőedző.	

„Minden utazás egy lépéssel kez-
dődik, a Haladásnál, most mi te-
hetjük meg az első lépéseket! 
Csak rajtunk áll, hogy mit hozunk 
ki belőle.”
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Horváth Norbert a HVSE ügyvezetője így vélekedik a kézilabda 
szakosztályunkról:
„A kezdeti gyermekbetegségekből sikerült kigyógyulnunk, viszont hosz-
szú út áll még előttünk. Jelen pillanatban hullámzó a teljesítményünk, de 
bízom benne, hogy elindulunk a folyamatos és egyenletes fejlődés útján. 
A játékosok egyre jobban kezdenek csapatként működni a pályán, ami 
számomra örömteli, hiszen kevesebb, mint három hónapja alakult a csa-
pat. Ami meghozhatja a látványos sikert az a felszabadultság, az önbiza-
lom és hit a sikerben. A lányok az edzésen remekül dolgoznak, és kima-
gasló formát mutatnak, amit még nem tudtak átvinni a bajnoki mérkőzé-
sekre. 
A vezetőedzőben maximálisan megbízom. Biztos vagyok benne, hogy jó 
kezekben van a csapat. Természetesen várjuk a támogatókat is, hogy mi-
nél jobb körülményeket tudjunk biztosítani a csapat számára.” – hangsú-
lyozta Horváth Norbert. 

A	kézilabda	már	egész	kiskora	óta	je-
len	van	Hamar	Zoltán	életében.	Har-
madik	 osztályosként	 kezdett	 el	 ját-
szani	Veszprémben,	a	Báthory	István	
Általános	Iskolában.	A	Fotex-Veszp-
rém	utánpótlás	csapatának	tagja	volt	
5	 évig.	 97-től	 2006-ig	 a	Balatonfü-
red	KC	NB1/B	együttesét	erősítette,	
majd	 2006-2011-ig	 Székesfehérvá-
ron	játszott.	

Emellett	 2010-ben	 edzői	 vizsgát	
tett,	és	2011-ben	már	hivatalosan	
is	 edzősködött.	 2012/2014	 sze-
zonban	az	ifjúsági	NB1	Veszprém	
csapatát	edzette,	majd	2014/2015-
ben	 Siófokon	 folytatta	 munkáját	
a	 szintén	 NB1-s	 utánpótlás	 csa-
patnál.	 Ezt	 követően	 2015/2016-
ban	 ismét	 a	 veszprémi	 csapatot	
mentorálta.	A	veszprémi	utánpót-
lás	 csapat	 Mosonmagyaróvárra	
költöztetése	után,	elvállalta	a	Ha-
ladás	VSE	felnőtt	női	csapatát.





20

	 Az	idei	év	talán	a	legsikeresebb	évünk,	a	kemény	munka	eredmé-
nye	a	sok	elismerés.	Szerencsére	a	volt	szakközépiskola	számunkra	töké-
letes	helyet	biztosít	az	edzések	lebonyolítására	és	tudunk	szeparált	fog-
lalkozásokat	tartani.	A	szakosztály	létszáma	kb.	50-55	főre	tehető,	termé-
szetesen	ebben	vannak	pártoló	tagok	is,	akik	„csak”	az	élőmunkát	adják	
a	működéshez.	Jelenleg	18-20	utánpótláskorú	gyerekkel	dolgozunk,	és	
szeretnénk	ráhelyezni	őket	egy	jól	működő	felmenő	rendszerre,	ami	akár	
a	nemzetközi	versenyekre	is	felkészítő	lenne,	de	jelenleg	nincs.	Így	ma-
gunknak	kell	megteremteni	ezeket	a	feltételeket,	és	biztosítani	számuk-
ra	a	megfelelő	fejlődési	lehetőséget.		Felnőtt	versenyzőink	között,	többen	
válogatottak,	első	és	másodosztályt	teljesítő	sportolók.

 2016.	 rendhagyó	 év	 volt	 a	
szakosztály	 életében.	 Rengeteg	 radi-
kális	 változást	 kellett	 bevezetni,	 ah-
hoz,	hogy	újra	a	fejlődés	útjára	léphes-
sünk.	Eddig	is	szép	eredményeket	tud-
hatunk	magunkénak,	de	a	csapatról	el-
mondható,	hogy	mindig	jobbat	és	töb-
bet	 szeretne	 elérni.	 Rájöttünk,	 hogy	
nemcsak	 a	 versenysportra	 szabad	 fó-
kuszálni,	meg	kell	teremteni	a	lehető-
séget	a	hobbi	íjászok	számára	is.	Emel-
lett	sokkal	nagyobb	hangsúlyt	kell	fek-
tetni	az	utánpótlás	nevelésre,	a	 tobor-
zásra,	a	puffer	folyamatos	fenntartásá-
ra.
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EREDMÉNYEK

	 A	szakosztály	 idén	halmozta	az	eredményeket,	nemcsak	érmek	
tekintetében.	Év	 elején	 sikeresen	megnyertük	 az	Országos	GP	 sorozat	
szervezésének	jogát,	amit	augusztus	13-14-én	rendeztünk	Kétvölgyön.	A	
visszajelzések	alapján	az	év	legjobb	versenyét	bonyolítottuk	le,	és	felkér-
tek	minket	a	folytatásra	is.	
	 Az	év	során	számtalan	versenyen	vettük	részt	és	mindig	érmekkel	
tértünk	haza.	A	helyezések	száma	meghaladja	a	hatvanat	is,	amiben	nem-
zetközi	eredmények	és	országos	bajnoki	címek	is	vannak.	
A	3D	országos	bajnokságon	 tíz	 fővel	 indultunk,	 főleg	utánpótlás	 korú	
gyerekek.	Hosszú	távú	célunk,	hogy	minél	több	fiatal	sportolót	tudjunk	
versenyeztetni	a	jövőben,	természetesen	a	felnőtt	versenyzők	mellett.	A	
versenyről	 6	 országos	 bajnoki	 helyezéssel	 tértünk	 haza	 és	 nem	 utolsó	
sorban	Barebow	kategóriában	Molnár	József	megnyerte	az	Országos	GP	
sorozatot.	

(Seres	Armand	-	Országos	Bajnok	Felnőtt	3.	Tóth	Barnabás	-	Országos	Bajnok	Serdülő	1.	Egyed	
Barnabás	-	Országos	Bajnok	Mini	1.	Mikl	Péter	-	Országos	Bajnok	Kadet	1.	Baranyai	Levente	-	
Országos	Bajnok	Gyerek	2.	Bognár	Bence	-	Országos	Bajnok	Gyerek	3.	)

A	2016-os	regionális	bajnokságot,	ami	négy	különböző	verseny	összetett	
eredményéből	tevődik	össze,	négy	aranyéremmel,	és	egy	ezüsttel	zártuk.



IAA	VILÁGBAJNOKSÁG	SOPRON
2016-ban	három	nemzetközi	versenyen	is	részt	vettünk.	Nálunk	rendez-
ték	 az	 IAA	Világbajnokságot,	 Sopronban	 (résztvevők:	Molnár	 József,	
Molnárné	T.	Szilvia,	Tomsics	Balázs,	Gellén	László,	Bodó	Attila,	Tóth	
Barnabás).	

Egyéni	eredmények:
Tomsics	Balázs:	3.	hely
Molnár	József:	2.	hely

Csapat	eredmény:
Arany:	Tomsics	Balázs
Bronz:	Molnár	József

WA	EURÓPA	BAJNOKSÁG	SZLOVÉNIA
Szeptember	elején	megkezdődött	a	3D	WA	Európa	Bajnokság	Szlové-
niában,	 ahol	 csapatunk	 egyik	 tagja	 is	 bizalmat	 kapott.	 Molnár	 József	
barebow	kategóriában	erősítette	a	nemzeti	csapatunkat.	Erre	a	nemzetkö-
zi	megmérettetésre	kvalifikálni	kell	és	a	kvalifikáció	után	a	szövetség	de-
legálja	a	kiválasztott	íjászt.	Dodesz	a	15.	lett	a	37	élvonalbeli	íjász	közül,	
akiket	nevezhetünk	a	világ	elitjének.

Magyar Terepválogatott
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WA	TEREP	ÍJÁSZ	VILÁGBAJNOKSÁG	ÍRORSZÁG
World	Archery	Terep	Világbajnokságot	 Írországban	 rendezték	meg.	A	
dublini	megmérettetésen	 három	magyar	 íjászt	 delegált	 a	Magyar	 Íjász	
Szövetség.	Csapatunkból	Molnár	József	Dodesz	is	a	kiküldött	verseny-
zők	között	szerepelt,	mivel	teljesíteni	tudta	a	kvalifikációhoz	szükséges	
feltételeket.	
Talán	 az	 egyik	 legnívósabb	 versenyről	 beszélhetünk	 az	 idei	 év	 során.	
Büszkék	 lehetünk,	 mindhárom	magyar	 versenyzőnkre,	 hogy	 képviseli	
hazánkat.	 Eredménytől	 függetlenül	 példaértékű,	 amit	 elértek.	A	 verse-
nyen	elért	helyezések	kvótát	jelentenek	a	2017-es	lengyelországi	világjá-
tékokra,	ami	most	Kakas	Istvánnak	sikerült.		
Eredmények:
Kakas	István	–	5.	hely	|	Molnár	József	–	14.	hely	|	Buzás	Károly	–	18.	hely

	 Összefoglalva,	egy	nagyon	élménydús,	emlékekkel	teli	éven	va-
gyunk	túl,	bár	még	nincs	vége.	Vár	ránk	még	a	szezonzárás	előtt	két	meg-
mérettetés	és	egy	sajátrendezésű	verseny	megszervezése	is,	utána	kezdő-
dik	az	alapozás	és	felkészülés	a	2017-s	évre.

Takács Gergő

„Minden egyes lövés egy újabb 
akadályt állít eléd. Újra és újra 
ugyanazt a feladatot kapod, amíg 
el nem találod a célpont közepét. 
Megtanít küzdeni, és mélyen ma-
gadba nézni.”
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	 A	súlyemelés	az	egyik	legrégibb	szakosztálya	a	Haladásnak.	Idén	
nyáron	új	szakosztályvezetője	lett	a	súlyemelő	csapatnak.	Anatlovics	Fe-
renc	nyugdíjba	menetele	után,	Márkus	Erzsébet	vette	át	a	feladatokat.	A	
sportolók	sorra	hozzák	a	 jobbnál	 jobb	nemzetközi	érmeket	és	eredmé-
nyeket.	
Gyürüs	Barbara,	Polgár	Mirjam,	Boros	Viktória	és	a	többiek	is	elismert	
súlyemelők	az	országban.

SÚLYEMELÉS 

Boros Viktória

	 Boros	 Viktória	 élete	 első	
nemzetközi	 versenyén	 vett	 részt	
idén	 Lengyelországban.	 A	 Haladás	
VSE	versenyzőjének	nem	 jött	 össze	
az	egyéni	csúcs,	de	így	is	két	bronz-
éremmel	 térhetett	 haza	 a	 korosztá-
lyos	Európa	Bajnokságról.	Összetett-
ben	151	kg	mozgatott	meg,	
Viki	 elégedett	 az	 eredményével,	 hi-
szen	első	EB-jén	szép	eredményt	ért	
el,	és	csillogó	éremeket	hozott	a	zöld-
fehérek	otthonába.	Jövőre	már	az	if-
júsági	 versenyzők	 között	 fog	 szere-
pelni.	Bízunk	benne,	hogy	 folyama-
tosan	lép	egyre	feljebb	a	ranglistán.

Márkus Erzsébettel
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A	BÉKÁK	VERSENYE

 Volt	egyszer	egy	csoport	béka,	akik	versenyezni	akartak.	Egy	na-
gyon	magas	toronyba	akartak	feljutni.	Sok	néző	gyűlt	össze,	hogy	figyel-
jék	a	versenyt	és	bíztassák	a	békákat.	Elkezdődött	a	verseny,	de	a	nézők	
közül	senki	nem	hitt	abban,	hogy	egy	békának	is	sikerülni	fog	feljutni	a	
torony	csúcsára.
Ilyeneket	mondogattak:
-	Oh,	de	fárasztó!
-	Sosem	fognak	feljutni!
-	Semmiképp	nem	sikerülhet,	a	torony	túl	magas!
A	békák	kezdtek	 lemaradozni	 egyetlenegy	kivételével	 aki	 élénken	ka-
paszkodott	felfele.
A	nézők	kiabáltak:
	-	Ez	túl	fárasztó!	Senki	sem	fog	feljutni!
Egyre	több	béka	gondolta	meg	magát	és	fordult	vissza,	csak	az	az	egy	ha-
ladt	tovább	kitartóan.	Egyáltalán	nem	akarta	feladni!
Végül	 mindegyikük	 feladta,	 azt	 az	 egy	 békát	 kivéve,	 aki	 hatalmas	
ambicióval	és	kitartással	egyedül	jutott	fel	a	torony	csúcsára!
Ezután	a	többi	béka	és	a	nézők	is	meg	akarták	tudni,	hogyan	sikerült	neki	
az,	amit	mindannyian	lehetetlennek	hittek.	Egy	néző	odament	a	békához	
és	megkérdezte,	hogyan	volt	annyi	ereje	hogy	feljusson	a	csúcsra.
Ekkor	derült	ki,	hogy	a	győztes	béka	SÜKET	volt.

BÁRMIRE	KÉPES	VAGY,	HA	HISZEL	MAGADBAN!
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A	kiadvány	több	száz	példányban	jelenik	meg	negyedévente,	amit	a	vá-
rosban	helyezünk	ki	több	különböző	ponton.	Lehetőség	van	a	kiadvány-
ban,	és	a	honlapon	reklám	elhelyezésre.

Bővebb	információ:	takacs.gergo@haladasvse.hu


