




KEDVES OLVASÓ ÉS SPORTKEDVELŐ!  

Köszöntelek a sport világában.

 Újra tavasz, és újra ünnepek közelednek. 
2017 különleges év a Haladás VSE számára. Szak-
osztályaink új otthont kapnak másfél év várako-
zás után szeptemberben, de előtte még rengeteg 
a tennivaló. Az első negyedév sem telt el ered-
mények nélkül és már az összes sportág számára 
javában zajlanak a bajnokságok.

 Ebben a számban összefoglaljuk a Haladásban történteket,
bepillantást adunk a működésbe. Interjúkat és szakosztályi beszámo-
lókat közlünk. Szeretnénk, ha minél több információt 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 
népszerűvé tenni a fiatalok körében.

A húsvéti tojásokhoz senki se lehet túl öreg.
Antonia Fraser
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Újra két olimpikonnal büszkélkedhe-
tünk, Ligeti Dániel hosszabbította a 
szerződését, míg ifj. Veréb István visz-
szaigazolt hozzánk. Mindkét sportoló 
arra törekszik, hogy a közelgő Európa 
Bajnokságon elérjék kitűzött céljaikat. 
A Futsal csapatunk eredményes és kö-
zönségcsalogató mérkőzéseket játszik 
Turzó József irányításával. 

WWW.HALADASVSE.HU

Horváth Norbert: az első negyedév történései

 A tavasz beköszöntével izgalmasan telnek a szakosztályok nap-
jai. Minden sportágunknál már javában zajlanak a bajnokságok, a csapat-
sportoknál pedig már a rájátszásoknál tartunk.

Bizakodással tölt el, hogy a nehezen induló szezon ellenére sikerült be-
kerülni a felsőházba, és nem utolsó sorban második helyet szerezték meg 
a Magyar Kupában.
 Dr. Mucsi Péter vezette női NB2-s röplabda csapatunk menetel 
előre, és hibátlan mérleggel a rájátszásban is az első helyen van. Nem 
titkolt célunk, hogy felkerüljünk az első osztályba, ezzel új utat nyitva a 
sportág adta lehetőségek előtt.



Horváth Norbert
ügyvezető elnök

 Súlyemelőink kijutottak a nemzetközi világversenyekre, Bazsó 
Bianka Európa Bajnokságra, és a korosztályos Világ Bajnokságra Boros 
Viktória.
 Atlétikában és sportíjászatban is lezajlottak a téli versenyek, ahol 
szép eredményekkel képviselték klubunkat. Országos bajnoki címek és 
újabb egyéni csúcsokat sikerül felállítanunk. Molnár József, Európa Baj-
nok és Világbajnok sportíjász is szívesen marad nálunk és sikerült hosz-
szabbítanunk a szerződését.
 A labdarúgás fiataljai folyamatosan nyerik, a tornákat és a to-
vábbi sikerek elkerülhetetlenek. Az edzői gárda jól összefogott, komoly 
szakmai programokkal és képzésekkel valósítják meg a kitűzött célokat. 
Megérdemlik a Kondics utcai pálya felújítását, ami nemsokára elkezdő-
dik, hiszen még komolyabb szakmai munkát tudnak végezni.
 Egyre jobban érződik, hogy lassan kész lesz az új otthonunk. A 
szakosztályaink gondolatai szinte csak az új létesítmény körül forognak. 
A szeptemberi átadás után újra egyesül a zöld-fehér család, és egy helyen 
tudnak edzeni a kézilabdázók, a labdarugók, a röplabdások és az összes 
egyéni sportág. Megszűnnek a távoli és kimerítő utazások, végre helyben 
tudunk edzeni ezáltal még több sikert tudunk elérni a jövőben.
 Szeretném megköszönni azok segítségét, akik bármilyen módon 
segítik a Haladás VSE működését, az edzők munkáját, akik nagyszerű 
hivatástudattal edzik nevelik a sportolóinkat. Ehhez kívánok még több 
sikert és kitartást!                              

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok 
a Haladás VSE családjának nevében.





A futsal bemutatkozó, interjú Turzó Józseffel
 Kétségtelen tény, hogy a megalkuvást nem tűrő munka diadala a 
siker, noha a mai világban a szigorúan vett sportszakmai szempontoknak 
is érvényesülnie kell.  Mindezek koktélja mellé jó adag pedagógia is du-
kál: egy tréner dolga tehát a végtelenségig szerteágazó.  A Haladás VSE 
futsal csapata mostanság sok örömet okoz a sportág helyi szerelmeseinek. 
Turzó József érkezésével ugyanis más szelek fújnak.  A tréner irányítása 
alatt impozáns mérleggel rendelkeznek a szombathelyiek, és a bajnoki 
remek szereplés mellé egy feledhetetlen kupa ezüstöt is bezsebelhettek a 
közelmúltban. A szakedző számára nem csupán csak a közgondolkodásban 
megszokott állandó eredményesség a legfőbb mérce, a szervezett játék és 
a finom technikai megoldások híve is.  A csapat ráncba szedett védekezése 
mellett gyakran szemre is tetszetős játékot mutat.  A vezetőedzővel a sport-
ág jelenéről és jövőjéről, a Haladás előtt álló célokról, és természetesen az 
elmúlt időszak sikereiről beszélgettünk.

Turzó József

Némiképp meglepő módon, igazi 
sikerkovácsként távozott a Berety-
tyóújfalu kispadjáról.  Ennyi idő 
után nehéz volt felállnia?

Egy ilyen döntés meghozatala sosem 
egyszerű, ugyanakkor vannak idősza-
kok az ember életében, amikor váltani 
kell.  Tartja magát a mondás, hogy senki 
nem lehet próféta a saját hazájában, így 
számomra is eljött az idő, hogy váltsak.  
Nincs bennem hiányérzet, és úgy gondo-
lom korábbi egyesületemtől való távozás 
minden szempontból korrekt volt. Hosz-
szú esztendőket töltöttem a klubnál, játé-
kosként bajnoki címet ünnepelhettem a 
másod-, majd pedig az első osztályban 
is.  Edzőként magyar kupát, magyar baj-
nokságot sikerült nyernem, ám úgy ér-
zem friss impulzusokra, kihívásokra volt 
szükségem.  Sportszakmai szempontból 
mindenféleképpen.



A Haladás megkeresése éppen kapóra jött... Sokat filozofált azon, 
hogy rábólintson a szombathelyiek ajánlatára?
Tulajdonképpen a másodperc törtrésze alatt zajlott le a történet, hiszen a 
Haladás vezetősége korrekt módon jelezte, hogy hosszútávon is számí-
tanának rám a szakmai munkában. Közel 48 óra leforgása alatt már gya-
korlatilag Szombathelyen voltam, és viszonylag hamar sikerült tető alá 
hozni a megállapodást.  Tisztában voltam vele, hogy egy patinás egyesü-
let berkein belül dolgozhatok majd, így számomra nem volt kérdés, hogy 
ez az a kihívás, amit már egy ideje kerestem.  A megállapodást követően 
hamar edzést is vezényeltem a csapatnak, és később szépen fokozato-
san kezdtem megszokni az itteni légkört.  Ennyi idő után azt gondolom 
bátran kijelenthető, hogy jó boltot csináltam a váltással, hiszen mind a 
csapat, mind a vezetőség, mind pedig a város is pozitív élményekkel gaz-
dagít, a szurkolókról pedig nem is beszélve. Remélem ez a kooperáció a 
jövőben is hasonlóan gyümölcsöző lesz majd. Mindenesetre ilyen távlat-
ból nézve, úgy vélem jó döntésnek bizonyult.

Stratégiai megbeszélés

Fiatal, ám elismert edzőként 
tartják számon a szakmában 
köszönhetően az elmúlt évek 
sikereinek.  Trénernek lenni 
sportszakmailag vagy pedagó-
giailag nagyobb kihívás?

Alapvetően mindkét területen 
otthon kell lennie annak, aki 
komolyabb célokkal kalkulál.  

A futsalban különösen nagy jelentősége van a zsigeri megérzéseknek, a 
gyors helyzetfelismerésnek. Ez alapvetően olyan sportág, ahol pillanatok 
alatt meg kell hozni a helyes döntéseket. Azt gondolom, hogy mindehhez 
óhatatlanul szükséges egyfajta szakmai felkészültség, és persze az ilyen-
kor szokásos rutin is elengedhetetlen tényező. 



A pedagógiának a játékosok kezelésében van számottevően fontos jelen-
tősége, ez az a terület, ami nehezen elsajátítható.  Valamennyi játékos egy 
önálló egyéniség, más lelkülettel, más emberi kvalitásokkal rendelkez-
nek. Nincs két egyforma sportoló, nincs két egyforma szituáció.  Nyil-
ván megtalálni mindenkivel a közös hangot nem egyszerű feladat, illetve 
bizonyos élethelyzetekben különleges rálátást igényel.  A pályafutásom 
elején ez okozott számomra a legtöbb fejtörést, de remélhetőleg tudtam 
fejlődni ezen a területen.  A Haladáshoz történő érkezésem egyik oka is 
ebben rejlik:  nyitottságra, új kihívásokra van szükségem a szakmai elő-
remenetel érdekében.

Aligha lehet rózsás helyzetnek nevezni azt a szituációt, amelyben át-
vette a Haladás irányítását. Miben változott a csapat amióta a kezei 
alá került?
Nehéz helyzetben volt az együttes ez kétségtelen, ugyanakkor egyértelmű 
volt számomra, hogy az akkori helyezésnél sokkal többre predesztinált a 
csapat.  Elsősorban a védekezést kellett rendbe tenni, hiszen ez az alapja 
mindennek.  Szervezett hátsó alakzat nélkül nehéz egyről a kettőre jutni.  
Támadásban mindig is karakteres volt a Haladás, ezen a téren sokszor 
megoldhatatlan feladat elé állította az ellenfeleket. A szervezett védeke-
zés azonban hiányterméknek számított. Számos alkalommal gyakoroltuk 
az optimális védőpozíciókat, a megfelelő zárásokat, és a tolódások szere-
pét a későbbi támadásokhoz történő átmenetben.  Az edzésmódszereimet 
szerencsére hamar megszokták a játékosok, és azt kell mondanom, min-
denben partnerek.  Azt a fajta iskolát képviselem, amelyik a fő hangsúlyt 
a játékosságra, illetve az erőnlét labdával való, mozgás közbeni fejlesz-
tését tartja követendőnek.  A jelenlegi spanyol iskola egy jó példa lehet 
erre, hiszen a technikai elemeket  főként játékszituációban alkalmazza. 
Minden sportban szükség van a monotonitás, az egyhangú gyakorlatok 
elkerülésére, és tapasztalatom szerint a játékosok nagyobb erőbedobás-
sal, illetőleg lelkesebben végzik az edzéseket, ha és amennyiben a játéké 
a főszerep. Lekopogom, Szombathelyen eddig kizárólag pozitív tapasz-
talataim vannak.



Melyek azok az alapvető célkitűzések, amikkel a szezon végén is ba-
rátságot kötne?
Mindig a soron következő mérkőzésre próbálok koncentrálni,  hiszen a 
túlzott előretekintés gyakran nagy terheket akaszt a játékosok nyakába.  
A távlati gondolkodás ugyan szükséges, és egyúttal fontos is, de alapve-
tően mindig a következő lépcsőfokra koncentrálunk.  Valamennyi össze-
csapásnak megvan a maga különlegessége, és az ellenfelek játékstílusá-
hoz is alkalmazkodni kell.  Mint mindenhez, erre is időre van szükség, 
így természetesen fókuszba mindig a soron következő mérkőzés kerül.  
A kérdésre válaszolva, a felsőház elérésével, és ott egy kiváló szereplés-
sel, valamint közönségszórakoztató játékkal tudnék leginkább kiegyez-
ni.  Teljesen elégedett sosem lehet egy edző, hiszen egyfajta éhségérzet 
szükségeltetik az újabb és újabb célok eléréséhez.  Állandó motiváltság 
nélkül dőreség lenne a kispadon ülni.

Irányítása alatt a bajnokságban egy karikacsapásra megváltozott 
minden a vasi megyeszékhelyen, nem beszélve a Magyar Kupában 
szerzett ezüstéremről.  Milyenek a benyomásai a városról, a helyi 
közegről, sportszakmáról? 
Igazán releváns tapasztalattal reményeim szerint csak évek múltán szol-
gálhatok,  viszont amit eddig érzékeltem az minden téren kielégítő.  A 
vezetősséggel korrekt és együttműködő a kapcsolatom, az általam igé-
nyelt feltételek rendelkezésre állnak. Nem pusztán csak a felnőtt csapat-
tal, hanem fiatalokkal, U 15-ös játékosokkal is foglalkozom.  A jövőben 
szeretnénk  a nagypályás labdarúgás és a futsal közötti kapcsolatot is erő-
síteni.  Ebből mindkét szakág alapvetően profitálhat.  Fontosnak tartom a 
fiatalok nevelését, szakmai előre menetelének istápolását.  Az utánpótlás 
fejlesztése, a zsenge korú játékosok képzése nem csak kötelező, hanem 
követendő feladat is kell, hogy legyen.  Maga a város szimpatikus, az 
emberek többsége kedves, és számomra felettébb pozitív, hogy nagy ke-
reslet van a sportágra. Sokan járnak a mérkőzéseinkre, a hangulat pedig 
kiváló. Ilyen közegben dolgozni nap, mint nap egy élmény.  Szerencsés-
nek érzem magam, hogy a Haladás a kenyéradóm. 



 Nem pusztán csak Turzó József, hanem a teremlabdarúgás szom-
bathelyi szerelmesei is Fortuna kegyeltjének érezhetik magukat, ha az 
együttes továbbra is így muzsikál.  A soron következő időszak a hitelesség 
és a puding próbája is lesz, a kérdés pedig adott.  Lehet-e Szombathely 
fellegvára annak a fejlődő sportágnak, amely érezhetően egyre inkább 
felemelkedőben van.  Mint oly sok minden másra, erre is az idő fogja 
megadni majd a választ.  Mindenesetre a taktikai forgatókönyv már kész, 
a filmet pedig majd az élet levetíti. 

Magyar Kupa második hely
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Röplabda, úton az első osztály felé

A bajnokság előtt jelentős átalakuláson esett át a Haladás VSE/SI 
felnőtt és junior kerete is. Kulcsjátékosok hagytak fel az aktív spor-
tolással. A csapat szempontjából nem volt szerencsés, hogy az utolsó 
pillanatig nem volt tisztázott az edző személye. 

Dr. Mucsi Péter - Vezetőedző

forrás: Frisss.hu Végül az edzőváltás nem jött létre a 
bajnoki felkészülés megkezdéséig, így 
a tavalyi aranyérmes szakmai stábot 
kérte fel az ügyvezető az utolsó utáni 
pillanatban az edzői feladatok elvég-
zésére. A fölösleges feszültségek mi-
att, lelkileg nem jó állapotú, mentáli-
san szétzilált csapattal kezdte meg a 
régi új stáb a munkát. A vezetőséggel 
közösen célként 3-5. hely valamelyi-
kének megszerzését tűzte ki a csapat 
elé a bajnokságban.

A letisztult körülmények, a vezetőedző és a szakmai stáb által megkez-
dett munka nyugalmat hozott és ennek, valamint a szakmai munkának 
köszönhetően több játékos is úgy gondolta, csatlakozik a csapathoz, je-
lentősen megerősítve keretet. Szülés után visszatért Mohl-Benesóczky 
Anna, Merklinné Zubor Enikő és tanulmányi befejezését követően Mikos 
Patrícia. A  felkészülés során már körvonalazódott, hogy a csapat mellett 
megmaradt játékosok kiegészülve az visszatérőkkel jó elegyet alkotnak 
és nagyobb célokra is hivatottak a bajnoki küzdelmek során.



 Igazolta a várakozásokat az első forduló, amelyben hazai pályán 
sikerült két vállra fektetni a jelentősen megerősödött PTE PEAC csapa-
tát. Előre haladva a bajnokság során egyre szebb arcát mutatta a csapat. 
Sikeresen vívta meg mérkőzéseit, sorra győzte le riválisait. A mérkőzé-
sek során nagy erőssége volt a csapatnak, hogy a kezdeti nehézségek 
ellenére kialakult egy remek közösség. Óriási szívvel, nagy akarással, 
egymásért küzdve játszik a csapat mérkőzésről-mérkőzésre. 
Az alapszakasz második körére taktikailag is érett, csupa szív, harcos, 
gyors játékot sikerült kialakítani a szakmai stábnak. Ennek köszönhető-
en sikeresen vívták meg mérkőzéseiket a bajnokság e szakaszában. Az 
egyetlen vereséget a Pécs otthonában szenvedte el a csapat. Köszönhető-
en a jó szereplésnek, sikerült az élre állni és megnyerni az alapszakaszt. 

 Az alapszakasz utolsó mérkőzéseire újabb tehetséges sportolóval 
erősödött a játékoskeret. Pető Tamara személyében többszörös serdülő, 
ifjúsági válogatottat sikerült a vezetőedzőnek a csapathoz igazolni, így 
tovább emelkedett a csapat játéktudása, bővült a taktikai repertoár. 
Szinte senki sem gondolta a felkészülés kezdetén, hogy ilyen sikeresek 
lesznek a lányok. Köszönhetően a rengeteg, az alázatos, lemondások-
kal járó, fárasztó munkának, kedvező pozícióból az első helyről folytatja 
csapatunk a rájátszást. 
Nagyon értékes, szép jövő előtt álló sportolók alkotják a közösséget és 
hiszünk benne, hogy képesek a végső siker, a feljutás kiharcolására.   

www.haladasvse.hu



Helyszín:    Szombathely, Késmárk utca 9.
    Savaria Tenisz Klub pályáin
Időpont:	 	 	 Szerda	-	Péntek	16.00
Edző:	 	 	 	 Sághy	Lászlóné
Érdeklődni,	jelentkezni:		 06-20/21-39-673	
Foglalkozás	díja:		 	 9.000	Ft/hó	heti	két	edzés

MÁR 5-6 ÉVES KORTÓL VÁRJUK 
AZ ÉRDEKLŐDŐKET!

A	játékos	edzések	a	 természetes	mozgásokra	épülnek,	
alkalmazkodva	 a	 gyerekek	 életkori	 sajátosságaihoz.	
Fejlesztik	az	ügyességet,	a	labdaérzéket,	a	láb-,	kéz	ko-
ordinációt,	térérzékelést,	és	a	gyors	reakcióképességet.	

A	kicsik	nemcsak	teniszezni	tanulnak	meg,	hanem	a	sport	
által	megkövetelt	rendszerességet,	összpontosítást,	küz-
deni	akarást,	és	a	sportszerű	viselkedés	alapjait	is	meg-
ismerik. 

Alapelvünk,	hogy	minél	több	sikerélményt	adjunk	a	gye-
rekeknek,	növelve	önbizalmukat.



Sakk-matt, nemzetközi nagymesterek Szombathelyen

Szeretné megőrizni első osztályú tagságát a Haladás VSE-Infraplan 
csapata, amely jelenleg a 8. helyen áll az NB I-es sakk csapatbajnok-
ságban és bizony az utolsó 2 fordulóban nagyon eredményesen kelle-
ne mozgatni a világos és sötét bábukat ahhoz, hogy a szombathelyiek 
továbbra is a legjobb csapatokkal versenyezhessenek.  

 A Tóvendéglő ad otthont a Haladás sakkcsapata hazai meccse-
inek, és ez így történt  a legutóbbi, DVTK elleni március közepén tar-
tott bajnoki fordulóban is. A Hali hiába vonultatott fel négy nemzetközi 
nagymestert – Zbynek, Jankovic, Ruck és Polák – is, mégis 4 ½ - 7 ½ 
arányú vereséget szenvedett a tabellán 2. helyen álló ,,miskolciaktól”.
 
 NB I-es csapatunk szereplése idén nem olyan sikeres, mint az 
elmúlt hat évben, melyből három alkalommal is érmesek tudtunk len-
ni. Nehezíti céljaink elérését, hogy bennünket erősítő 3 külföldi játéko-
sunk – a cseh Hracek Zbynek és Polák Tomás, valamint a horvát Alojzije 
Jankovic – igen elfoglalt, saját hazájuk bajnokságában is játszanak, míg a 
tábla, illetve ÉLŐ-pontszáma alapján is a legerősebb magyar játékosnak 
tekinthető, még mindig csak 21 esztendős Rapport Richárd nemzetközi 
nagymesterünk idén még nem is játszott nálunk. Bízunk benne, hogy a 
Belgrádban élő Ricsi az utolsó 2 fordulóra hazaérkezik és sikerre viszi az 
1. táblánkat. Csapatunkat persze több kiváló szombathelyi, így az olim-
piai ezüstérmes Ruck Róbert mellett Németh Miklós, dr. Kovács Gábor, 
Kiss Attila mesteredző és Csonka Attila István is erősíti – nyilatkozta 
lapunknak Pergel László FIDE-mester, a Haladás sakkozóinak szakosz-
tályvezetője, aki immár 20 éve, hogy elkezdte az ifjúsági sakkoktatást a 
Zrínyi iskolában, és ma is azt vallja, hogy a fiatalok nélkül nem ér semmit 
a csapat. Vezetésével több éven keresztül már a Bajnokok Ligájában is 
letette névjegyét a Haladás.  



A DVTK elleni bajnokin egyébként a 
12 táblán 2 győzelmet arattak a Hali 
sakkozói, a 8. táblán Petényi Tamás 
és a 11. táblán Szukics Ádám szerzett 
teljes pontot, emellett 5 döntetlen és 
5 vereség is született. Sajnos a több-
szörös magyar bajnok női nemzetkö-
zi nagymestert, Némethné Lakos Ni-
kolettát is feladásra kényszerítették.

 A 10 csapatos NB I-ben nagyon nehéz két meccs van még hátra, és 
a szombathelyiek mindenféleképpen szeretnének NB I-esek maradni. Az NB 
I/B-ben nagyon jól áll a csapat, ott jó lenne megtartani a dobogós helyezést, 
míg az NB II-ben rendkívül szoros az élmezőny, ott a 3. hely elérése a realitás. 
Három éve a sakkcsapat komoly támogatója az Infraplan, nekik köszönhetik, 
hogy tudtak létezni. A szerződés meghosszabbításáról ugyan zajlanak még a 
tárgyalások, ám nagyon bíznak benne, hogy a jövő szezonban is tudják majd 
élvezni Rapporték a kontraktus által biztosított támogatást.  Ha marad a névadó 
szponzor, akkor továbbra is 3 csapatot indít majd a Haladás az NB-s osztályok-
ban.     
 A bajnoki forduló során tehát nemcsak a legjobbak, hanem a Haladás 
második és harmadik csapata is versenybe szállt és győzött. Az NB I/B-ben 
HVSE II a Nagykanizsa II ellen (6 ½ - 5 ½), míg az NB II-ben a HVSE III az 
ajkaiakkal szemben (7 ½ - 4 ½) nyert. A sakk szerelmeseinek jó hír, hogy április 
8-án a bajnokság éllovasa, a nagykanizsai Aquaprofit NTSK látogat a Tóven-
déglőbe. Aki teheti, látogasson ki a sakkeseményre, mert minden bizonnyal 
kiváló partikat láthat majd.

Kevés ilyen bázis létezik és dolgozik az országban, mint a miénk, ahol 
saját szellemi erőből építjük fel csapatainkat. Egyedülálló Magyarorszá-
gon, hogy három osztályban, az NB I-ben, az NB I/B-ben és az NB II-ben 
egyszerre 3 Hali-csapatot indítunk, összesen 36 játékosunk ül asztalhoz 
azonos időben. A csapattagok több, mint 2/3-a szombathelyi játékos. Ez 
pedig az ifjúságnevelés és a tehetséggondozás miatt nagyon fontos. A 
gyermekeink számára az a cél, hogy az NB II-ben szerepelhessenek, nyil-
ván ahogy fejlődnek, odaérhetnek az NB I/B-s, illetve az NB I-es csapat 
közelébe is – tette hozzá Pergel László.

Pergel László 



Akikre büszkék vagyunk...

Tomsics Balázs a sportíjász szakosztályunkat erősíti. Sportkarrierje 
gyors és eredményes utat mutat, és még messze a vége.

 Balázs 1979. május 27-én látta meg a napvilágot Sárváron. Fia-
talon nem élt aktív sportéletet. 2012-ben talált rá az íjászat. Egy íjkészítő 
mesternél beleszeretett egy vadászreflex típusú íjba és azóta is tart a spor-
tért való rajongása. 

Az év íjásza - 2016

 Először a sárvári ijász egyesület 
tagja volt, majd 2015-ban csatlakozott 
a Haladás VSE családjához, hogy meg 
tudja valósítani céljait. Hamar jöttek 
az eredmények, mivel a tehetség mellé 
szorgalom is párosult. Alázata a sport-
íjászat felé példaértékű. A komolyabb 
eredmények szintén 2015-re datálhatók. 
Íjászberkekben is gyorsan ismerté vált  
és szinte minden versenyen sikerül do-
bogóra állnia. Több OB és nemezetközi 
érmet is sikerült rövid pályafutása alatt 
begyűjteni, pedig az egyik legerősebb 
kategóriában versenyez. 2016-ban pedig 
a Haladás VSE év íjásza címet is elnyer-
te. 
Eredmények:
2015 Horváthország IAA Európabajnokság: egyéni bronz, csapat arany
 IFAA Terem OB | 3D Terem OB | Terep OB: bronz érem
 Terepíjászat Országos Grand Prix Sorozat: arany érem
2016 IAA Világbajnokság Sopron: egyéni bronz, csapat arany
 3D Terem Európa Bajnokság: negyedik hely
 3D Szakág első osztályú minősítés
2017 IFAA OB: ezüst érem





Súlyemelés, Tóth Géza emlékverseny

Hatodszor rendezték meg az elmúlt évszázad legeredményesebb vasi 
sportolója pályafutása előtt tisztelegve a Tóth Géza-emlékversenyt. 
A színvonalas kvalifikációs versenyt az egykori Szent-Györgyi Isko-
lában, a HVSE ideiglenes székhelyén bonyolították le. 

 A súlyemelők idei Savaria Kupáján serdülő, ifjúsági, junior és 
felnőtt korosztályban 20 egyesület 81 emelője lépett dobogóra, hogy 
harcba szálljon és bizonyítsa, hogy ott a helye a felnőtt Európa-bajnok-
ságon, illetve az ifjúsági világbajnokságon. A házigazda Haladás VSE 
12 emelője, élükön a szombathelyi válogatott kerettagok, Bazsó Bianka, 
Polgár Mirijam, Boros Viktória és Gyürüs Barbara szakította és lökte a 
fogásról fogásra egyre tekintélyesebb súlyokat. 
 Az emlékverseny előtt – már hagyományosan – a legendás spor-
tolóról elnevezett téren sportolók és a város vezetői koszorúzták meg a 
súlyemelő tiszteletére emelt sztélét, majd Koczka Tibor sportért felelős 
alpolgármester nyitotta meg a versenyt, Tóth Géza lányait pedig virág-
csokorral köszöntötte a Magyar Súlyemelő Szövetség, a Haladás VSE és 
a rendező Pannonsport Kft. 
forrás: frisss.hu



 A felnőtt Európa-banokságra és az ifjúsági világbajnokságra kva-
lifikáló verseny után kihirdették az ifjúsági világbajnokságra a női kere-
tet. Ennek alapján Boros Viktória utazik az április 1-11 közötti bangkoki 
versenyre. 

 Márkus Erzsébet, a HVSE súlyemelő szakosztályának vezetője 
magazinunknak értékelte a versenyeredményeket. 

 Az április 1-9 közötti felnőtt EB-n Bazsó Bianka képviseli a szak-
osztályunkat, Polgár Mirijam is jól emelt, ő is tagja továbbra is a felnőtt 
válogatottnak, de őt most az U23-as Eb-re veszik számításba. Új egyéni 
csúcsot emelt Boros Viktória, aki 75 kg-ot szakított, 95 kg-ot lökött, de 
Bazsó Bianka szakító gyakorlata is nagyon jól sikerült, most 90 kg-os 
eredménnyel büszkélkedhetett, a 110 kg-os lökésgyakorlatán van még 
mit javítania, de bízom benne, hogy a felnőtt EB-n már 115-117 kg-os 
gyakorlatra is képes lesz. Gyűrűs Barbara 82 kg-ot szakított és 100 kg-
ot lökött. Vele folymatos készenlétben állunk, a junior világbajnokságon 
indulhat majd. A fiúknál Baranyai János sérülése után versenyzett, bí-
zom benne, hogy a felnőtt OB-n és felnőtt CSB-n tudja segíteni majd a 
HVSE-t – nyilatkozta Márkus Erzsébet szakosztályvezető.

Gyürüs Barbara

forrás: frisss.hu



Tájfutás, évértékelő és célkitűzések az idei évre

Sikeres évet tudhat maga mögött a Haladás VSE tájékozódási futó 
szakosztálya. A csaknem 100 egyesület közül a 12. helyen végeztünk 
az országos egyesületi pontversenyben. A felnőtt egyéni és csapat-
eredményeken kívül a fiatalok is gyűjtögették a pontokat az országos 
bajnokságokon. Igazán nagy előrelépés volt ez a korábbi évekhez ké-
pest. Amíg 2015-ben a SZoESE színeiben szerzett 3 bajnoki pont a 
35. helyre volt elég, addig 2016-ra 23 helyet előre lépve szereztük meg 
a 12. helyet 44,5 ponttal. Csak a nagy, komoly utánpótlás-bázissal 
rendelkező, válogatottakat felvonultató egyesületek voltak előttünk.

 A versenyzést 10-20-30 év szünet után újrakezdő szeniorok is 
egyre jobb eredményeket érnek el. Az elmúlt évben 2 egyéni második 
helyezésnek (középtávon Juhász Júlia, sprinten Szerdahelyi Zoltán), és 
a női váltó (Décsey Emőke, Szabó Erika, Tajnai Anita) bronzérmének is 
örülhettünk az országos bajnokságokon, és 11 helyet javítva a 28. helye-
zettek lettünk a szenior egyesületi bajnoki pontversenyben. Egyéni ösz-
szetett bajnoki 3. (Tajnai Anita N35) és 6. (Juhász Júlia N40) helyezéssel 
is büszkélkedhetünk. Ez a rangsor az egyéni versenyszámok eredményei 
alapján alakul ki.
 Az országos diákolimpián is születtek kiemelkedő eredmények. 
Bár ebben az esetben iskolájuknak szereznek dicsőséget a gyerekek, 
mégis a nevelő egyesületükben elvégzett munka eredménye a siker. Sar-
kadi Lehel a III. korcsoportban, míg Alpár Dénes az V. korcsoportban 
egyaránt a 6. helyen végeztek rövidtávon. Szalay Levente normáltávon 
állhatott a dobogó harmadik fokára az V. korcsoportban.
 A tájékozódási sportok egyéb szakágaiban is próbálgatjuk ma-
gunkat. Tájkerékpárban a 14 éves fiúk értek el remek sikereket az orszá-
gos bajnokságokon, illetve szenior női bajnokunk is van. A pontbegyűjtő 
bajnokságon Alpár Domonkos lett a magyar bajnok, Kiss Bertalan pe-
dig ezüstérmes. A sprint bajnokságon Kiss Bertalan bronzérmes, Koczka 
Gabriella pedig a szenior nőknél elsőként végzett. Az ifjúsági fiú váltóink 
is remekeltek, 2. Kiss Bertalan-Alpár Domonkos, 3. Szandi Bence-Sar-
kadi Lehel.



 Látszik tehát, hogy jó úton ha-
ladunk, kezd beérni a pár éves munka 
gyümölcse. Az idősebb versenyzők jó 
példát mutatnak, a fiatalok pedig na-
gyon elszántak, motiváltak, mindent 
megtesznek a fejlődésük, sikereik ér-
dekében.

 A nálunk folyó munka elismeréseként Magyar Tájékozódási Futó 
Szövetség idén két díjat is adományozott a HVSE sportolóinak, amelyet 
ünnepélyes keretek között a Tájfutó Gálán vehettek át.
Szerdahelyi Zoltán több évtizedes sportvezetői, versenyszervezői és csa-
patépítő munkájáért a Ripszám Henrik emlékérmet vehette át. Dr. Kiss-
Geosits Beatrix a Tájékozódási Futásért kitűző díjazottja, amelyet után-
pótlás-nevelő, népszerűsítő, közösségépítő, valamint az egykor sikeres 
Vas megyei tájfutás felélesztésében végzett munkájának elismeréseként 
kapott.
 A hosszú téli alapozási időszak után a hosszútávú versenyekkel 
elkezdődött az idei versenyszezon. Bízunk benne, hogy a tavalyihoz 
hasonló sikereket érünk el idén is az országos bajnokságokon, illetve a 
megyei és más rangsoroló versenyeken. A tájfutáson kívül a többi szak-
ágban is szeretnénk egyre komolyabb eredményeket elérni, így a tájéko-
zódási kerékpár, és a mozgássérültek részére kifejlesztett Trail-O szakág 
versenyein is indulunk.

 Szívesen látjuk edzéseinken a sportággal ismerkedni vágyó fia-
talokat, akár szüleikkel, nagyszüleikkel együtt, hiszen ez a sportág kor-
talan. A 8-10 éves gyerekektől a 70-80 éves korosztályig mindenkinek 
létezik a korának, edzettségi szintjének és technikai tudásának megfelelő 
kategória a versenyeken. 



A kiselefánt és a pillangó

A kis elefánt, alig állt lábra, ormányára repült egy pillangó. Kergetni 
kezdte. A pillangó színes szárnyait csapkodta, leszállt, majd ismét felre-
pült, kellette magát a kis elefántnak, mint, ha azt mondta volna:
-      Ugye milyen szép és kecses vagyok? Érj utol, ha tudsz! Tetszem 
ugye? Érints meg…

És a kiselefánt, mióta csak élt, kergette a pillangót! Nem figyelt soha 
arra hova lépett, nem ismerkedett, nem beszélt az elefántokkal, csak a 
gyönyörű, törékeny pillangó érdekelte, aki csak játszott, majd csendben 
messze repült, néha-néha, a távolban újra előkerül. Ahogy teltek az évek 
egyre inkább várta a nyarat és az ő pillangóját. Várta, és amikor megér-
kezett észre sem vette, hogy ez már egy egészen más pillangó. De az is 
csak játszott vele, és ő kergette, míg egyszer észre nem vette, hogy az 
évek elmentek mellette…
Már tudta, úgysem lesz övé, mégis szaladt utána, csak látni akarta, csak 
elmondani, mennyire csodálja! De az évek során már lassabban haladt, 
míg lepke után rohangált, mellőle minden lehetőség elsuhant. 
A körülötte élő elefántok csak néztek rá, ő pedig már megszokásból fu-
tott, futott az álmai pillangója után...

Tanmese





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


