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ELNÖKI KÖSZÖNT Ő 

Kedves Barátaim! 

Túl vagyunk egy újabb esztendőn, beléptünk 2020-ba, a tokiói olimpia évébe. A nagy 
eseményre várva, így tavasz tájékán álljunk meg egy kis időre, hogy számot vethessünk, mi 
történt a mögöttünk hagyott hónapokban, jelesül 2019-ben, amely megítélésem szerint 
összességében jó évnek minősíthető a magyar súlyemelés szempontjából. 

Bizonyos korosztályokban jelentős előrelépés történt, voltak korosztályok, ahol nem, de 
mégis tartjuk a szintet. Ez azt jelenti, hogy az olimpiát tekintve kvalifikációs helyen álló 
versenyzőnk is van, a legfiatalabbaknál pedig jelentős fejlődést tapasztalhattunk. Arról nem 
beszélve, hogy több fontos létesítmény lett átadva tavaly, a legfontosabb ezek közül a Magyar 
Súlyemelő Szövetség budapesti edzőközpontjának használatba vétele. A nyitóünnepségen 
minden fontos személy megjelent, a TE rektorától kezdve a MOB-elnökön át a 
sportállamtitkárság képviselőjéig.  A centrum képzőközpontként is szolgál, de erről itt és most 
elég ennyi, mert az évkönyvben részletes beszámolót olvashatnak a rákospalotai 
edzőközpontunk megnyitásáról. 

Térjünk át a versenyzőkre! A felnőtt korosztályban két olyan versenyzőnk van, aki esélyes a 
kijutásra a tokiói olimpiára. Egyikük Nagy Péter, aki saját elmondása szerint sem zárt túl jó 
évet 2019-ben, ő sem volt elégedett magával, mi sem mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk 
vele. Én úgy értékelem, hogy kisebb pihenőt tartott, s most fog majd rákészülni a még ezután 
következő legfontosabb kvalifikációs versenyekre, amelyeken eldől, hogy kijut-e az idei nyári 
játékokra. 2019 végén azt láthattuk, hogy egyre javul a formája, s reményeink szerint most 
tavasszal éri el a csúcsformát, amikor a legnagyobb szüksége lesz a kiemelkedő 
teljesítményre. 

A nőknél igazán 2019-ben, de visszamehetünk már 2018-ra is, amikor berobbant a 
nemzetközi élvonalba Szuromi Tímea, aki most gyakorlatilag olimpiai kvalifikációs helyen 
van a súlycsoportjában. Papíron ugyan többen is előtte állnak, csakhogy a vetélytársak közül 
többen is kiesnek az egy nemzetbeliek túl nagy száma miatt, meg azért is, mert több országot 
eltiltottak doppingolásért. A helyzete azonban így is nehéz, előfordulhat, hogy másik 
súlycsoportból is jöhetnek még elé mások, tehát neki is jól kell szerepelnie a hátralevő 
versenyeken. Azt azonban leszögezhetem, hogy elégedettek vagyunk Timi eredményeivel, 
nagy fejlődést produkált. 

Juniorok: ez a korosztályunk kiválóan szerepelt tavaly, ilyenre nemigen akadt példa az elmúlt 
évtizedben. Elsősorban a lányokat illeti dicséret, de a fiúk is tartják a nemzetközi helyüket. 
Különösen az Európa-bajnokság éremszerzői, Mitykó Veronika és Boros Viktória előtt le a 
kalappal, de a már majdnem felnőtt korosztályban, az U23-ban Eb-dobogós Polgár Mirjam is 
remekelt. 
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Az ifjúsági korosztály szintén tartja nemzetközi szinten a jó pozícióját, válogatottunk ott van 
folyamatosan az első tízben. Kiemelendő a mieink közül Fekécs Szilárd, aki két új Európa-
csúccsal szorult kategóriájában a negyedik helyre. Vagyis rettenetesen erős a mezőny, arról 
nem beszélve, hogy az ORV-n, amelyet az olimpiai reménységeknek rendeznek meg, 
Magyarország szinte kibérelte az első helyet a nőknél, s 2019-ben is mi nyertünk. Fiataljaink 
rendre helyt állnak a V4-ek versenyén is, ahol a felnőttek mellett kötelezően kell indulnia 
utánpótláskorúnak is, és itt is sorra nyerték a mieink a korosztályos megméretéseket. 
Úgyhogy összességében én elégedett vagyok, bár lehetett volna még jobb is, szerintem a 
támogatásunkhoz képest teljesen reális képet adtunk magunkról 2019-ben. 

Szólnom kell még a szakmai és anyagi helyzetünkről is. A feltételek, úgy gondolom, teljesen 
adottak voltak tavaly is, és nagy szó, hogy idehaza hosszú évek óta beletartozunk a legjobb tíz 
sportágba az eredményesség alapján. A sportállamtitkárság komoly figyelemmel kíséri a 
munkánkat, ez az anyagi támogatásban nyilvánul meg, ugye, ha jobban szerepelünk, többet 
kapunk, ha gyengébben, akkor kevesebbet. A Magyar Olimpiai Bizottság kiemelkedő 
támogatást nyújt, például azzal, hogy Nagy Péter kapja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
ösztöndíját. De a MOB a továbbképzést is segíti azzal, hogy általunk választható szállodában 
20-25 edzőnk részvételével tudunk szakmai összejöveteleket tartani, ahol kiváló hazai 
szakemberek – mint például dr. Tiszeker Ágnes vagy Lénárt Ágota professzor– adnak elő. 

Még ami rendkívül fontos: változás történt a magyar súlyemelés szakmai vezetésében. 
Gyurkovics Ferenc, az eddigi szövetségi kapitány nem kérte 2020-tól szerződésének 
megújítását. Az ő saját döntése volt ez, mivel két egyetemen is tanít, s nagyon nehézzé vált 
számára összeegyeztetni a sok feladatot, hiszen nálunk a válogatottat illetően egyetlen 
emberre hárul mindhárom korosztály összefogása. Az utód eddigi segítője, Haragos Attila 
lett, ő viszi tovább a kapitányi feladatokat, mondhatom, közkívánatra. Megbízatása, mint 
mindig, most is egy évre szól, ebben a kérdésben a Magyar Edzők Társasága dönt. 

Hadd térjek ki az MSSZ anyagi helyzetére is. Amikor elnök lettem 2008-ban, nagyon nagy 
tartozások voltak, rosszul állt a szövetség, ezt rendeztem a támogatóimnak is köszönhetően, 
az MSSZ gazdálkodása évek óta stabil. Amellett kiemelkedő támogatóink vannak, 2019-ről 
hadd említsem külön is az MKB Bankot és a Biotechet, köszönet nekik. 

A végén engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Tudom, a koronavírus megjelenése 
után felerősödtek az aggodalmak a tokiói olimpia megrendezhetőségével kapcsolatosan is. 
Meggyőződésem, hogy lesz olimpia Tokióban, már megvettem a repülőjegyet is a lányomnak, 
az alelnöknek és magamnak, lefoglaltam és kifizettem a szállodai helyünket (zárójelben hadd 
tegyem hozzá: saját zsebből...), s biztos vagyok benne, hogy legalább egy magyar súlyemelő 
ott lesz a nyári olimpián a japán fővárosban. 

Dobos Imre MSSZ-elnök 
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EDZŐKÖZPONTTAL GAZDAGODTUNK 
 
 
Nem túlzás: a magyar súlyemelés egészének jövője szempontjából kiemelkedő eseménnyel 
indult 2019: januárban átadták, még pontosabban birtokba vehettük a sportág vadonatúj 
edzőközpontját. Sokesztendei várakozás, próbálkozás után értünk végre révbe, s avathattuk fel 
a minden igényt kielégítő centrumot a Budai II László Stadion központi épületében, a XV. 
kerületben. 
 
Ahogyan az MTI annak idején beszámolt róla: „A többszintes edzőközpont 130 millió 
forintba került, s helyet kapott benne egy 250 négyzetméteres edzőterem, továbbá rekreációs 
és orvosi szoba, öltözők és zuhanyozó, mosó- és szárítóhelyiség, valamint egy szállórész is.” 
"A sportállamtitkárság adott nyolcvanmillió forintot a beruházásra, a Magyar Súlyemelő 
Szövetség hozzátett ehhez eszközökben ötvenmilliót. Emellett a kerületi önkormányzat is 
nagy segítséget nyújtott azzal, hogy tizenöt évre biztosította nekünk ezt a termet" - 
hangoztatta Dobos Imre MSSZ-elnök a ceremónián. 
 
A kiváló szálláslehetőségnek is köszönhetően az edzőközpontban táborozhatnak a felnőtt és 
korosztályos súlyemelő válogatottak külföldre utazásuk előtt, akik közvetlenül a versenyeket 
megelőzően itt végezhetik el az utolsó simításokat, a felkészülés végső, finomító szakaszát. 
"Lehetőséget biztosítunk itt a kerület fiataljainak is ahhoz, hogy a sportágunkkal közelebbi 
kapcsolatba kerüljenek, s ami ugyancsak roppant fontos, itt lesz a Testnevelési Egyetem és a 
szövetségünk közötti megállapodásnak megfelelően a súlyemelőedzők képzésének gyakorlati 
oktatóközpontja" – emelte ki Dobos Imre. 
 
 
 

 
Az esemény súlyát jól mutatta, hogy a január 24-i avatóünnepségen megjelent Sárfalvi Péter 
nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Kulcsár 
Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora 
és Németh Angéla, a XV. kerület polgármestere is. 
 
 A dicsérő-elismerő-biztató szavakat jó volt hallani, ahogy köszönettel vettük a MOB első 
emberének gondolatait is: 
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„Mint egykori vívó, tudom, hogy mit jelent a súlyemelőknek, ha mostantól egy vadonatúj 
teremben készülhetnek. A sportoló is emberi lény, szeret olyan helyen élni, működni, 
dolgozni, ahol a körülmények méltóak, márpedig itt egy olyan környezetben vagyunk, ahol a 
„termelőeszközök” megfelelőek. Ez az a hely, ahol egy szövetség, egy klub, egy olimpiai 
bizottság vagy akár a magyar állam hozzá tud járulni a sikerekhez. Nemhogy méltó, 
egyenesen világszínvonalú ez az edzőközpont, ami sokat számít” – fogalmazott Kulcsár 
Krisztián. 
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FÖLDI IMRE SÍREMLÉKÉNEK AVATÁSA 
 
 

 
 
 
Olimpiai győzelmének napján, augusztus 28-án a tatabányai Síkvölgyi úti temetőben 
felavatták Földi Imre súlyemelő síremlékét. Az eseményen mintegy húsz olimpikon is részt 
vett, a bajnokot Schmidt Csaba polgármester mellett Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai 
Bizottság elnöke méltatta. 

  
Földi Imre 2017. április 23-án hunyt el, május 8-ai, 79. születésnapja előtt néhány nappal. 
1955 és 1978 között a Tatabányai Bányász színeiben versenyzett, majd ugyanitt edzősödött 
1976-tól 1988-ig. A magyar válogatottban 1959-től 1977-ig szerepelt, öt olimpián, tíz 
világbajnokságon és 13 Európa-bajnokságon indult. Pályafutása alatt húsz alkalommal állított 
fel világcsúcsot és félszázszor magyar csúcsot. Ötször volt az év magyar súlyemelője. A 
müncheni olimpián arany-, Tokióban és Mexikóvárosban ezüstérmet nyert. Rómában hatodik, 
utolsó olimpiáján, Montrealban ötödik, pontszerző helyen végzett. Kiemelkedő tehetség volt, 
eredményei alapján hosszú időn keresztül a világ egyik legjobbjának tartották. Öt 
világbajnoki arany-, öt ezüst- és két bronzérem; tíz Európa-bajnoki győzelem, öt második és 
két harmadik helyezés; világcsúcsok, magyar rekordok fűződnek a nevéhez. 

 
Eredményeit, munkásságát számos elismeréssel jutalmazták. MOB olimpiai aranygyűrűt 
1995-ben, Olimpiai emlékérmet 2009-ben vehetett át. 2007-től a Nemzet Sportolója, 2016-
ban Prima Primissima-díjas lett. A sportág halhatatlanja, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség 
2005-ben az évszázad súlyemelőjének választotta és érdemrenddel ismerte el. 
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Kulcsár Krisztián hangsúlyozta, hogy Földi Imre 1938. május 8-án Kecskeméten született, de 
élete Tatabányához kötötte sportolóként, edzőként egyaránt. Azt mondta, különös, egyben 
megtisztelő érzés, hogy amíg 2017 májusában éppen Földi Imre volt az első olimpiai bajnok, 
akinek a temetésén részt vett a MOB frissen, akkor alig két napja megválasztott elnökeként, 
most bő két esztendővel később az olimpiai család nevében ő emlékezhet, méltathat a bajnok 
síremlékavató ünnepségén. A MOB-elnök emlékeztetett, hogy 2017. május 4-ei temetésén 
Kamuti Jenő búcsúzott tőle, aki azt mondta, Imre az az ember volt, aki szeretett adni, nemcsak 
szeretetet, odafigyelést is. „El tudom képzelni, nem is magának küzdött, hanem hogy 
győzelmével örömet okozzon családjának, Tatabányának és az egész országnak. Ez volt a fő 
motivációja... Imre mindig becsületesen készült és tisztességesen versenyzett, mindannyiunk 
számára örök példakép marad". 

  
„A MOB egyik feladata az olimpiai hagyományőrzés, az olimpiai hősök emlékének ápolása; 
ezért is mondok köszönetet Schmidt Csaba polgármesternek, hogy gondozzák Földi Imre 
emlékét. Gratulálok a síremlék két alkotójának: Tóth Dávid szobrászművésznek és Csengery 
Árpád kőszobrásznak” - mondta Kulcsár Krisztián. 

  
Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere a bajnok városhoz való 
kötődéséről beszélt. Elmondta, hogy még a bajnok életében sportcsarnokot neveztek el róla a 
bányászvárosban. 

  
A síremlékavatáson részt vett 20 olimpikon - köztük Balczó András, Rejtő Ildikó és Varga 
János a Nemzet Sportolói -, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának tagja, a Magyar Olimpiai 
Akadémia tanácsának tagjai - köztük Győr Béla főtitkár -; továbbá a Magyar Súlyemelő 
Szövetség elnöke, Dobos Imre és Takács Mária főtitkár, valamint családtagok - köztük a 
bajnok lánya, a 16-szoros Európa-bajnok Földi Csilla -, korábbi barátok, tisztelők, a sportág 
és Tatabánya képviselői; a tokiói olimpiára készülő Nagy Péter súlyemelő és Csernoviczki 
Éva dzsúdós. 
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A MOB és a MOA koszorúval, a résztvevők egy-egy szál fehér rózsával tisztelegtek Földi 
Imre, a nemzet egykori sportolójának emléke előtt. 
 
(forrás: MOB) 
  
 
 
 
 
 
ICC-KURZUS A TESTNEVELÉSI EGYETEMEN  
  
A TF-en - jelenlegi elnevezéssel a Testnevelési Egyetemen - évtizedek óta folyik angol 
nyelven nemzetközi edzőképzés (International Coaching Course, ICC), s a 2019. évi őszi 
féléves tanfolyamra három súlyemelő is érkezett. Akik a bármely sportágat képviselő 
résztvevők számára előírt általános jellegű szakmai képzésen (például sportpszichológia, 
sportszociológia, sporttáplálkozás) túl a súlyemelő sportágra kidolgozott speciális oktatásban 
is részesültek. Ennek végén elméleti és gyakorlati vizsgát is tettek, s úgynevezett study report 
készítése is a feladatuk volt. A szakirány vezetését Szabó S. András egyetemi tanár látta el 
(elméleti előadások és gyakorlati edzésmunka), a hazai klubok edzéseinek meglátogatása és 
versenyek megtekintése pedig Máthé Gabriella – e sorok írója - koordinálásával történt. 
Ezen kívül a súlyemelőedzők számára lehetőség nyílt a Magyar Súlyemelő Szövetség és a 
Nemzetközi Súlyemelő Szövetség felkeresésére is, mi több: az elméleti képzésben Móra 
Anikó és Ádámfi Attila vezetésével az IWF munkatársai is közreműködtek. 
A három hónapos kurzuson egy londoni olimpiai bajnok (+105 kg) is részt vett Behdad 
Salimikordasiabi (1989) személyében Iránból, de a másik két hallgató is jeles korábbi 
eredményekkel büszkélkedhet. Sefiya Onubaye (1978) Nigériából jött, s Afrika-bajnok volt 
(75 kg), míg a Salamon-szigetekről érkezett Apollos Saeg (1967) a 64 kg-os súlycsoportban 
versenyezve Óceánia bajnoka volt. 
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Az elméleti képzés, s a hetente három alkalommal tartott gyakorlati edzésmunka mellett 
edzéseket kellett megtekinteniük a hallgatóknak, amelyeket ebben az évben két budapesti és 
két vidéki klubban ejtettünk meg. Jártunk a Testvériségnél és a REAC- nál, majd Ózdon és 
Szombathelyen tettünk látogatást, megtekintve az utánpótlás szorgalmas edzéseit. 
Ezúton is köszönjük Magát János és csapata, Takács Mária főtitkár asszony és Haragos Attila 
szövetségi edző, Fekete József- Fodor Emese és csapata, továbbá Márkus Erzsébet-Hencz 
Kornél-Ligeti Ferenc és csapata részéről a nagyon szívélyes fogadtatást, valamint a 
versenyzőik szorgalmas és példamutató edzésmunkáját. Mindenhol nagy tisztelettel fogadták 
a külföldről érkezett edzőket, és igyekeztek kölcsönösen átadni egymásnak a tapasztalatokat a 
versenyzők, az edzők és a klubvezetők részéről egyaránt. 
Két versenyen is voltunk: Ászáron, az U15-U17 országos bajnokságon és Oroszlányban a 
felnőtt magyar bajnokságon. Ez utóbbi verseny egyben nemzetközi versenybírói vizsga 
lebonyolításának is színteret biztosított. A Nigériai Súlyemelő Szövetség ugyanis kérelmezte 
a 2019. évi ICC-n résztvevő edzőnőjük nemzetközi bírói vizsgázási lehetőségét. 
Természetesen megtettünk ebben az ügyben is minden tőlünk telhetőt és Sefiya Onubaye 
sikeres vizsgát tett nálunk. Megemlítem, hogy ilyen felkérésre eddig nem volt példa az ICC 
keretein belül. 
A sikeres vizsgákat követően a résztvevők diplomát kaptak s ezek átadására – ünnepélyes 
keretek között - 2019. december 3-án került sor. 
Sok sikert kívánunk súlyemelőedzőinknek hazatérésük után, remélve, hogy jól tudják majd 
hasznosítani a budapesti kurzuson tanultakat. 

Máthé Gabriella Nóra 
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Edzőtovábbképzés - 2019.11.10-14., Hajdúszoboszló 
 
2019-ben a hajdúszoboszlói Aqua-Sol hotelben tartotta a Magyar Súlyemelő Szövetség az 
éves továbbképzését nívós előadókkal. A továbbképzést dr. Tiszeker Ágnes, a MACS 
ügyvezető igazgatója nyitotta meg doppingellenes előadásával. 
 

 
 
 
 
Majd az ADAMS-rendszer és a TUE-nyomtatványok használatát ismertette Nagy Bernadette, 
az MSSZ antidopping bizottságának elnöke. A kibővített edzőbizottsági ülésen a 2020. évi 
versenynaptár került megtárgyalásra Bálint Csaba bizottsági elnök vezetésével. 
 
 
Dr. Krivanek László keretorvos előadását is nagy élvezettel hallgatták az edzők. 
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Bemutatásra került „A súlyemelés alapjai ” című könyv, melynek egyik társírója, Hanzlik 
János  tartott a kurzuson szakmai  ismertetőt. 
 
 

 
 
 
Nagy Róbert, a Robi pont megalkotója a pontrendszerről és az IWF kvalifikációs 
szisztémájának anomáliáiról adott tájékoztatást. 
 

 
 
Dr. Lénárt Ágota sportpszichológus, egyetemi docens interaktív tanfolyami ismertetője az 
edzői kiégésről óriási sikert aratott. 
 
A képzés folyamán Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány és Imrő Dezső szövetségi edző 
adott ismertetést a szakmai területek feladatairól, tapasztalatairól és terveiről. 
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A megjelentek kivétel nélkül megköszönték a lehetőséget a részvételt illetően. Mindenki 
nagyon jól érezte magát. A színvonalas előadások és ellátás messzemenően kielégítette az 
elvárást. 
A képzés fontosságát fémjelzi, hogy még a pihenőidőben, a gyógyvízben is a szakmáról 
folytattak kerekasztal-beszélgetéseket.  
 
Ez úton szeretnénk külön megköszönni a Magyar Olimpiai Bizottságnak és a 
Sportállamtitkárságnak, hogy biztosította éves továbbképzésünk nívós megrendezését. 
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ARCOK A MÚLTBÓL ÉS A JELENB ŐL  
 
Szerencsére a bőség zavarával küzdhetünk meg, amikor a sportág nagyjai közül bemutatásra 
érdemeseket keressük, merthogy a választék hatalmas. Hála istennek, régi bajnokaink is szép 
számmal vannak még közöttünk, ahogy a jelen is kínál ígéretes magyar súlyemelőket, akik az 
évkönyv oldalaira kívánkoznak.  
Ezúttal négy kiválóságot hozunk közelebb az olvasóhoz: a múltat jeleníti meg Huszka Mihály, 
az elnyűhetetlen bajnok, napjaink legjobbjai közül Szuromi Tímea szólal meg, tehetségeink 
sorából pedig Mitykó Veronikával és Fekécs Szilárddal ismerkedhetünk meg közelebbről is. 
 
Huszka Mihály, akinek Oroszlány lett élete meghatározó része 

 

 

A híres hetes fogat, 1963 
(Nagy, Földi, Huszka, Veres, Tóth, Nemessányi, Ecser) 
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Nehéz elképzelni, hogy van ma Magyarországon olyan, a súlyemelés iránt valóban érdeklődő 
ember, aki ne hallott volna a legendás hetes fogat (lásd az 1963-ban készült képet, amely nagy 
alakban az MSSZ irodájának falán is függ) váltósúlyú emberéről, Huszka Mihályról.  
A világbajnoki ezüstérmes, sokszoros magyar bajnok, olimpiai helyezett emelőről, aki 
generációk számára vált példaképpé nem csupán Magyarországon, de az Amerikai Egyesült 
Államokban is, ahol 1967 és 2012 között élt. S talán elég sok edző és versenyző olvasta, 
lapozgatta azt a könyvet is, amely Huszka Mihály 85. születésnapját hivatott ily módon is 
köszönteni, s a MSSZ és a nemzetközi szövetség, az IWF kiadásában jelent meg 2018-ban 
ezzel a címmel: „85 kérdés és 85 válasz 8 és fél évtizedről”. Az alcím pedig az volt, hogy 
„Egy diadalmas élet szóban és képekben”, s azt hiszem, jogosan, hiszen - versenyzőként, 
edzőként és sportvezetőként is - egy valóban diadalmas, határozottan sikeres életút áll az 
1933-ban született sportember mögött. S ami szinte hihetetlen, a több mint 100 világcsúcs 
Masters-versenyeken a különböző súly- és korcsoportokban.  
Az úgynevezett Sinclair- és Meltzer-koefficiensek alkalmazásán alapuló számítási módszer 
szerint ő a világ legjobb (relatíve a legnagyobb teljesítményre képes) emelője a testtömeg és 
az életkor figyelembevételével. Ő a XX. század Masters-emelője.  
 
 A már említett hetes fogatból – a Nagy Robival kezdődő, s Ecser Károllyal végződő 
piramisról van szó - rajtad kívül sajnos már csak Nagy Robi és Nemessányi Árpád maradt. Ők 
mindketten nagyon pozitívan nyilatkoztak rólad. Nagy Robi azt mondta, hogy téged hosszú és 
igen eredményes pályafutásod során nem hatalmi vagy anyagi érdekek, hanem a sport iránti 
szeretet motivált. Nemessányi pedig azt mondta, hogy te emberileg mindig korrekt voltál, s 
versenyzőként és edzőként is kivételes teljesítményt nyújtottál. Mondd, te hogyan emlékszel 
rájuk?  
 
Szívesen beszélek róluk, hiszen a mai napig jó barátaim. Nagy Robi – aki kiváló szakító volt 
– sikeres pályát futott be, de nem csupán emelőként, hanem villamosmérnöki végzettséggel a 
MÁV-nál főmérnöki beosztásban is, és az IWF informatikai fejlesztésében is meghatározó 
szerepe volt. Nemessányi volt a csapatunk legfiatalabb tagja, később is sokszor találkoztam 
vele versenyeken. Rendkívül tehetséges fiatal versenyző volt, udvarias, barátságos ember, 
sokszoros ifjúsági világcsúcstartó.  
 
 Mit jelent neked Oroszlány - a 2019. évi országos súlyemelő-bajnokság megrendezésének 
színhelye -, az a település, amelyiknek te voltál az első olimpikonja?  
 
Oroszlány életem meghatározó része lett, döntő jelentőségű volt a számomra, s ma is az. 
Örülök, hogy itt sportolhattam, s annak is, hogy én hoztam Oroszlányba Benedek Jánost és 
Bagócs Jánost, akik nem csupán Oroszlány nagyszerű emelői lettek, de a 60-as és 70-es 
években nemzetközi szinten is kiváló teljesítményt nyújtottak.  
 
 Mondanál pár szót a családról is?  
 
Szívesen. Második feleségemmel élek. Két fiam is emelt, de ma már ők is a Masters-
versenyek résztvevői, egyébként mindketten komoly vezető állásban lévő emberek az USA-
ban. Ők is szülők már, s unokáim is vannak. Az első feleségemtől született lányomnak 
ugyancsak vannak fiai, így többszörös és büszke nagyapa vagyok.  
 
 Misikém! Az utolsó rövid kérdések jönnek. Hogy vagy? Edzésben vagy még? Egyébként 
mikor láthatunk ismét hazai földön?  
 



 
Magyar Súlyemelés évkönyv  2019 

 19 

Köszönöm kérdésed, megvagyok, de azért érzem, hogy öregszem. Edzésben vagyok, de a 
korábbi években megszokott heti három edzés helyett ma már csak hetente két alkalommal 
dolgozom a súlyzókkal. Jövőre, azaz 2020-ban ismét Magyarországon találkozhatunk. 
  

 

Huszka Mihály Takács Mária és Dobos Imre társaságában - 2017, MSSZ jubileumi 
rendezvény 

 
 
Legutóbbi beszélgetésünk egyébként 2019 novemberében volt – telefonon hívott az Egyesült 
Államokból, s megvitattunk pár dolgot. Akkor is, meg korábban is, amikor a könyv 
anyagához folytattunk többször is hosszú beszélgetéseket. Akkor derült ki, hogy sok 
mindenben nagyon hasonlóan gondolkodunk, mind a ketten nagyon szeretnénk, ha a magyar 
súlyemelés egén ismét olyan fényes csillagok tündökölnének, mint a 60-as években, amikor 
Huszka volt a válogatott egyik oszlopa. Ahogy Huszka Mihály a Bodor Ferenc által 
összeállított, Tóth Gézáról szóló könyvben fogalmazott, az lenne a kívánsága, hogy a magyar 
súlyemelés ismét tényező legyen a világversenyeken.  

Szabó S. András  
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Szuromi Tímea útja az úszástól a testépítésen át a súlyemelésig 
  
A beszélgetésre egy havas decemberi délután került sor, a helyszín pedig a TF volt, ahol a 
nemzetközi edzőképzés diplomaosztója, majd az azt követő fogadás zajlott, s Tímea az MSSZ 
képviseletében vett részt az eseményen. Timi egy kedves, csinos, udvarias, szerény, de 
határozott, közvetlen nő, könnyű volt vele megtalálni a közös hangot. A beszélgetésen 
Pálinkás Gergely is jelen volt, ő az edzője, s egyúttal az életben a párja is. 

 

Az edző és a versenyző 

 

 Az életed nem a súlyemeléssel kezdődött. Igaz? 
  
Igen. 1983-ban születtem Egerben, s először úsztam, majd vízilabdáztam. Azután 
amerikaifoci következett, majd testépítés, s később erőemelés. Ez utóbbiban háromszoros 
világbajnok és Európa-bajnok voltam a 2010-es évek elején. A súlyemelők táborába csak 
2015-től tartozom. 
  
 Profi emelő vagy? 
  
Nem, amatőr státuszú sportoló voltam és vagyok. Egyébként testnevelő-gyógytestnevelő 
szakot végeztem a TF-en. S bár a BKV Előre igazolt versenyzője vagyok, de a CrossFit 
Mayfly teremben edzünk az edzőmmel. A magánéletben egyébként személyi edzőként, illetve 
súlyemelőedzőként dolgozom. 
  
 Mi miatt is váltottál a powerliftingről súlyemelésre? 
  
Olimpiai sportágban akartam versenyezni, s az a cél lebeg előttem, hogy részt vehessek az 
olimpiai játékokon Japánban. 
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 Nem lesz könnyű teljesíteni ezt a célkitűzést! 
  
Nem, de úgy érzem, hogy képes vagyok még fejlődni. Erre a biztosíték, hogy jól tudunk 
együtt dolgozni az edzőmmel, s a felkészülésemhez sok segítséget kapok a TF Sportélettani 
Kutató Központjától is, ahol a párom dolgozik. Nehezíti a dolgot, hogy az én súlycsoportom 
(81 kg-os kategória) nem olimpiai súlycsoport, így a 87 kg-ban kellene elérnem a 
kvalifikációt. 
  
 Szóval még nem vagy a csúcson a teljesítőképességedet tekintve. Én egyébként jól 
emlékszem, hogy Tóth Géza - aki abban a gimnáziumban volt testnevelő tanár, ahová én is 
jártam Szombathelyen – 38 évesen emelte a legjobbját (elérve az 500 kg-os összetett 
eredményt) a szombathelyi Eb-n, 1970-ben. 

  
Köszönöm a biztatást, én is úgy érzem, hogy még nem vagyok a csúcson, jelentősen kéne 
fejlődnöm szakításban és lökésben is. 2018-ban sajnos nem tettek be a vb-re utazó keretbe, de 
a 2019-es vébén már részt vehettem, s más fontos, az olimpiai kvalifikáció szempontjából 
lényeges eseményen is. A kvalifikációs rendszer elvárásait nem könnyű teljesíteni, ezzel is 
függ össze, hogy a 2019. évi versenynaptáram nagyon zsúfolt volt. Sajnos márciusban Las 
Vegasban életemben először (itt szólt közbe az edző, Pálinkás Gergely, hogy utoljára is) 
kiestem, vitatható döntéssel a 110 kg-on lökésben. 

  
 A vb-n viszont a legjobb helyezést érted el a magyarok közül, s a 213 kg-os 
összteljesítmény előtt szerintem le a kalappal. S úgy vélem, az is jellemző, s nagyon pozitívan 
értékelhető tény, hogy megbízhatóan tudsz a versenyeken jóval 200 kg felett emelni. Hiszen 
nem sokkal a vébét követően Törökországban a Naim Süleymanoglu elnevezésű 
világkupaversenyen a 2. helyen végeztél 214 kg-os teljesítménnyel, az ob-n pedig 
Oroszlányban 208 kg-os összteljesítménnyel vehetted át az aranyérmet. Szóval a 2019-es 
esztendő azért sikeres év volt, pedig az évet tudomásom szerint vállszakadással kezdted. 
  
Igen, ez az év összességében valóban elég jól sikerült, de a zsúfolt versenyprogramra 
jellemző, hogy a vb és a törökországi verseny között volt még egy svájci kvalifikációs 
verseny is, ahol 93 kg-ot szakítottam és 119 kg-ot löktem. 

 
Szuromi Tímea egy sikeres lökésgyakorlata 
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 Őszintén gratulálok az eredményhez. Mondanál valamit a 2020. évi programról? 
  
Köszönöm szépen a gratulációt. Persze nem könnyű a világ legjobbjai közé kerülni, hiszen a 
nemzetközi mezőny kiemelkedő versenyzői valamennyien professzionális emelők, ez a 
munkájuk. Az olimpiai kvalifikáció elnyerése érdekében Máltán világkupa-versenyen 
indulok, majd azt követően Moszkvában lesz az Európa-bajnokság. Itt dől el, hogy lesz-e 
olimpiai kvóta. A nőknél erre csak nekem van esélyem Magyarországról, a férfiaknál pedig 
Nagy Péternek. 

  
  Kedves Tímea! Azt kívánom, hogy terveid valósuljanak meg, s legyen újabb súlyemelő 
olimpikonunk. Szóval jó felkészülést és majd sok sikert kívánok neked a következő 
versenyévadban. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, s pár dolgot megtudhattak rólad a 
súlyemelősport iránt érdeklődők. 

Szabó S. András 

  
Egy fiatal, reményekre jogosító versenyző: Mitykó Veronika  

  
Mitykó Veronika Gyulán született, 2000. július 26-án. Tízéves koráig Szabadkígyóson élt, 
majd beköltöztek Békéscsabára. A sportot ötéves korában kezdte a Békéscsabai Előre Tornász 
Egyesületnél, kezdetben úgynevezett „bukfencakadémiára" járt, és ahogy elkezdett idősödni, 
kiválasztották, hogy versenyszinten űzze a szertornát. Két edzője volt a tornászegyesületnél, 
Zsilinszki Tünde és Petrovszki Pál. A tornában is ügyes volt, de egy gyerekkori betegsége 
miatt a sportorvosi engedélyt nem kapta meg. Édesanyja javaslatára kezdett el járni a 
békéscsabai súlyemelőterembe erősíteni. 
 

 
 

Felfigyeltem a szorgalmára, és arra is, hogy nagy érdeklődéssel figyeli a súlyemelőket. Akkor 
még az aktív, a tornászból lett súlyemelő, Ondos Adél javasolta Veronikának, hogy próbálja 
meg a súlyemelést, ne csak erősítsen. 2014 februárjában kezdtük el vele a 
súlyemelőedzéseket. 
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Mitykó Veronika vékony, középmagas kislány volt, de a tornászmúltnak köszönhetően 
nagyon stabil és erős törzsizomzattal rendelkezett, ehhez még gyorsaság és ritmusérzék 
párosult. Nagyon gyorsan és jól fejlődött technikailag és fizikailag is. Már az első évben szép 
sikereket ért el, serdülő korosztályban az országos bajnoki első hely is ezt bizonyította. 
Testsúlya akkor 50 kg volt, ami a 160 cm-es magasságához elég alacsony volt, ezért tudatosan 
növeltük a testsúlyát a minőségi izomzat megtartásával. 
 

Jelenleg a 71 kg-os, illetve a 76 kg-os súlycsoportban versenyez, ezt a testsúlyt öt év alatt érte 
el. Eddigi pályafutása alatt szakítóspecialistává vált, ebben a versenyszámban érte el legjobb 
nemzetközi sikereit is, junior Eb-bronzig jutott 93 kg-mal, összetettben pedig 199 kg-ot emelt. 
Sajnos, ami előnyére vált a szakításban, az hátrányt okoz lökésfelvételben, ez meg is látszik a 
két gyakorlat közötti viszonylag kis különbségben, lökéscsúcsa 106 kg. Egyébként a 
testmagasság-növekedés miatt rengeteg speciális hát- és törzsfejlesztő gyakorlatot kellett 
beiktatni pályafutása alatt, amit a mai napig folyamatosan végzünk. 
 

Néhány szó az eddigi eredményeiről. 2014. április 12-én, első versenyén 52 kg-os testsúllyal 
hat jó gyakorlatot mutatott be, 43 kg-ot szakított és 57 kg-ot lökött. A stabil versenyzést 
eddigi pályafutásában végig tudta produkálni, volt olyan éve, amikor minden versenyén hat jó 
gyakorlatot mutatott be, szinte nem tudott rontani. 

A siker tehetségének s kiváló összpontosítási képességének köszönhető, versenyhelyzetben 
110 százalékon tud teljesíteni, amit a 2019. évi Junior EB-n is bizonyított: hat jó gyakorlattal 
és egyéni csúccsal, amely egyben országos csúcs is volt. 
 

 
Mitykó Veronika sikeres szakításgyakorlata 

  
Nevéhez pályafutása alatt négy súlycsoportban is országos csúcsok fűződnek, 2019-ben már a 
12. országos csúcsát érte el. 2015. évi első válogatottságának kezdete óta öt utánpótlás Eb-n, 
két vébén és egy felnőtt Eb-n vett részt. Hét utánpótlás országos bajnokságot nyert, s 2019-
ben Oroszlányban felnőtt magyar bajnoki címet is a 71 kg-os kategóriában. 

  
Komoly terveink vannak a jövőt illetően. Elsősorban a 2020-as kvalifikációs rendszerben kell 
helyt állni, s a cél 2020-ban a felnőtt országos csúcsok megdöntése, a junior nemzetközi 
mezőnyben pedig érmes helyezések megszerzése. S a nagy, még kissé távoli cél: a 2024-es 
olimpiai részvétel. 
  

Bökfi János edző 
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Mitykó Veronika edzőjével, Bökfi Jánossal 
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Fekécs Szilárd súlyemelésre született 

  
Gyorshír az utanpotlassport.hu honlapjáról 2019. december 11.-én: Fekécs Szilárd 247 
kilogrammal ötödik lett összetettben az U15-ös súlyemelők Európa-bajnokságán.  A Békési 
TE 73 kilósa szakításban 109 kilogrammal a hatodik, lökésben 138-cal pedig a negyedik 
helyen végzett az izraeli kontinensviadalon. 
 

Az éremhez közeli teljesítménnyel, a 15 éves tini fellépésével később terjedelmesebb 
anyagokban is foglalkozott az utánpótlás eredményeire szakosodott honlap, megírva többek 
között azt is, hogy Szilárd éremesélyesként érkezett Eilatba, ahol kétszer is korosztályos 
Európa-csúcsot állított fel lökésben, aztán mégis kicsúszott a dobogósok közül... 
 

 
 
„Mi tagadás, eléggé bosszantó volt, hogy még rekordokkal sem sikerült érmet nyernem - 
idézte vissza akkori érzéseit a békésiek kiválósága, aki Balog Jánosnál pallérozódik 2016 óta. 
– Pedig benne volt a dobogó, de hát így alakult. Csalódást éreztem, mert többet, érmet vártam 
magamtól...” 
 

Odahaza hogyan fogadták a ”majdnem-érmet”, a végül is parádés kontinentális rekordokkal 
elért negyedik helyet? – tudakoltuk az utóbb az év legjobb magyar férfi emelőjének 
megválasztott fiatalembertől, aki – s ez ritka nagy bravúr! - serdülőként teljesítette a 
nemzetközi mesteri szintet. 
 

„Hú, hát nagyon örültek, internetes közvetítésben látták a versenyemet. Az osztályban? 
Tudják, mit sportolok, az osztályfőnök pedig büszke rám.” 
 

Ha már iskola: milyen diák Fekécs Szilárd? 
 

„Tizenkét osztályos suliba járok, kilencedikes vagyok a békési Gál Ferenc Szakközépiskola 
rendészeti szakán. Egészen jól megy, a félévet 4,75-ös átlaggal zártam, kedvencem 
természetesen a testnevelés, de éppenséggel a matekot is szeretem. 
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Hogy néz ki egy átlagos nap? 
 

„Reggeltől iskola, kora délután félórát vagyok otthon, aztán irány az edzés délután 3 és 5 
között, a szombat és a vasárnap általában pihenőnap.” 
Ugorjunk vissza a kezdetekhez, a közös munka indulásához Balog Jánossal! 

„Tizenkét évesen kezdtem a súlyemelést, s egyértelmű volt, hogy hol és kinél, hiszen akkor 
tájt már az edzőmnél emelt két bátyám is.” 
 

Nem kétséges, a hétgyermekes Fekécs família az ország legnépesebb súlyemelő családja!  
„Heten vagyunk testvérek, egy lány és hat fiú. Nővérünk a legidősebb, ő nem akart súlyemelő 
lenni, s az egyik kisebbik testvéremnél is kérdéses még, hogy ezt a sportot választja-e, öten 
azonban a súlyemelés mellett köteleztük el magunkat.” 
 

A folytatásban is helye van Szilárd életében a sportágnak? 
 
„A súlyemelés fontos, emellett gondolkodom azon, hogy az érettségi után továbbtanuljak a 
Testnevelési Egyetemen, amelynek a legidősebb bátyám is a hallgatója.” 
 

A kérdésre, hogy mi vonzza őt a súlyemeléshez, mit lát szépnek-jónak benne, így válaszolt: 
„Engem a legfőképpen az köt hozzá, hogy látom, tapasztalom, egyre erősebbé válok, s mind 
nagyobb súlyokat vagyok képes megmozgatni. A kilátások?  Ez év végére 120 feletti szakítást 
várok magamtól és 150 feletti lökést, egyelőre pedig azzal lennék elégedett, ha kijutnék az 
U17-esek nyár végi korosztályos Eb-jére, majd a novemberi, perui ifi vb-re is. Olimpia?  A 
2024-es párizsi játékokon jó volna ott lenni.”  

A Békési TE súlyemelő-szakosztályát irányító Balog János előrebocsátotta, hogy Szilárd, aki 
az idén februárban múlt 16 éves, tavaly még serdülő volt, most lépett át az ifjúságiak 
korosztályába, s még 2021-ben is ifi lesz. 2020 elején a 73 kilósok kategóriájában 254 
kilogrammig jutott összetettben, korosztályos csúcsokat döntögetve. 
 

 
Fekécs Szilárd mesterével, Balog Jánossal 
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„A serdülőként általa felállított ifi rekordokat javította tovább szakításban, lökésben és 
összetettben egyaránt, s csak 2019-ben 36 alkalommal javított országos csúcsot. Serdülőként 
három súlycsoportban is ő a magyar rekorder!” – így a mestere, aki elmondta, még 2020 első 
hónapjaiban is a 73 kg-ban emel Szilárd, utána azonban változtatniuk kell. 
 

„További fejlődése érdekében jobb lesz, ha a súlyát picit feljebb toljuk, vagyis a 81 
kilogrammos kategóriában folytatja tovább. Hogy meddig juthat? 2016-ban kezdte a 
súlyemelést, 2017-ben kezdett el versenyezni, az első versenyén 56 kg-ban indult, akkor 110 
kilót ért el összetettben, majd fejlődött 69 kilót az év végére. Második évében 46 kilót 
fejlődött, 2019-ben pedig 32 kilót.  Most 112 és 142, összetettben 254 kiló a legjobbja, s azt 
számoljuk, hogy ha nem jön közbe semmi, erre 2020 végéig tíz-tíz kilót rá tudunk tenni a két 
fogásnemben.” 
 

Balog János jelentős tartalékot lát tanítványában, de nem híve a jósolgatásnak, így csak 
reménykedik abban, hogy további közös sikerek várnak rájuk. 
 „Jó lenne a 81 kg-ban is elérni a nemzetközi mesteri szintet, ehhez 288 kilót kell teljesíteni. 
Ez soknak tűnik, de ha nem is az idén, jövőre meglehet...” 
 
Zárásképpen arra kértük a mestert, hogy jellemezze tanítványát, szerinte mik a fő pozitívumai 
Fekécs Szilárdnak. 

„Nagyon jók az adottságai.  Gyors, robbanékony, laza, meg hát erő is van benne, ritka, hogy 
valakinél ennyire összejöjjön minden fontos tulajdonság, amely a mai modern súlyemeléshez 
kell. Az megjósolhatatlan, meddig lehet tovább lépni, de bízunk benne, hogy jelentősen tud 
még fejlődni. Ami bizonyos: Szilárd súlyemelésre született...”  
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AZ ÉV LEGJOBB SZAKOSZTÁLYAI 
 

Mondhatni, a korábbi évek ismétlődtek a szakosztályaink közötti versengésben 2019-ben, 
merthogy az eddig is a leginkább sikeres műhelyek végeztek az élbolyban a mögöttünk 
hagyott esztendőben is. A győzelmet – miként azt megszokhattuk az elmúlt fél évtizedben – 
megint a Kecskeméti TE szerezte meg, a második a BKV Előre lett, a harmadik pozícióban a 
szombathelyi Haladás VSE végzett, míg a szakosztályi sorrend negyedik helyét 2019-ben a 
Kazincbarcikai VSE foglalta el. 

Itt és most a „négyeket” mutatjuk be a vezetőedzők, a szakmai munkát irányító szakemberek 
– Bálint Csaba, Nagy Bernadette, Márkus Erzsébet és Pátrovics Géza – segítségével, akik 
megosztották az ismereteket, a főbb tudnivalókat szakosztályukról. 
 
 
 

KECSKEMÉTI TE 
 
 

Kecskeméten a sportág megjelenése az 1957-es évhez fűződik, ekkor alakult meg az első 
súlyemelő-szakosztály. A hatvanas években kezdte pályafutását Kasza György, aki 
sportolóként országos bajnoki címet szerzett, Mastersként világ- és Európa-bajnok lett, 
edzőként pedig számod fiatal sportolóval szerettette meg a súlyemelést, köztük Messzi 
Istvánnal, aki a magyar súlyemelés kiemelkedő alakja volt. 
 

 
Kasza György edző, versenyző 

 

A nyolcvanas és kilencvenes évek kiemelkedő kecskeméti súlyemelői korcsoportos országos 
bajnoki címeket szereztek és nemzetközi sikereket értek el a korosztályos válogatottakban a 
Kecskeméti SC színeiben, Takács Erika, a sportág első felnőtt világbajnoka, Mészáros Péter 
junior Eb- 4., Kasza Adrienn pedig Eb-7. lett. 
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2001-től változás állt be a súlyemelők életében, önálló egyesületet alakítottak Kecskeméti TE 
Súlyemelő Club néven, Herczeg Antal elnök vezetésével. A szakmai munkát Bálint Csaba 
vezetőedző irányítja. Első lépés volt a néhai kiválóság eredményei előtt tisztelegve és 
hagyományt teremtve a Messzi István Emlékverseny megrendezése. 
 

 
                    Messzi István 

 

„Az 1991-ben autóbalesetben elhunyt Messzi István végig Kecskemét sportolója volt, nem 
engedett a csábító ajánlatoknak. Sportpályafutásának csúcsaként az 1988-as szöuli olimpián 
ezüstérmes lett” – mondta  Bálint Csaba. 
 

A Kecskeméti TE már alakulásakor is adott versenyzőket a felnőtt válogatottnak, Laczi 
Katalin Eb-4. és vb-6., Tóth Ferenc Eb-6. és vb-7. helyezést ért el. Az új egyesületben 
megkezdődött a toborzás és a sportág népszerűsítése, a fiatalok közül Tölli László, Patkós 
Krisztián és Kasza-Kovács Klára is a Héraklész Bajnok-program, valamint a korosztályos 
válogatott tagja lett. Takács Erika, Kasza Adrienn, Kasza György, Török Péter és Nagy Noel 
Masters világ- és Európa-bajnok lett. Takács Erikának és Nagy Noelnek a bajnoki címek 
mellett világcsúcs is fűződik a nevéhez. 
 

„Az elmúlt tíz év új generációjából kiemelkedik Kmegy Máté, aki tizenhárom évesen 
lakóhelyéről, Tápiószőlősről kereste fel a kecskeméti súlyemelőket, és szülői segítséggel járt 
át edzeni – folytatta értékelését a vezetőedző. - Máténak minden korosztályban sikerült 
országos bajnoki címet nyernie. Korosztályos válogatott tagjaként kétszer lett Eb-6., továbbá 
felnőtt Eb-13., a 81 kg-os súlycsoportban felnőtt országos csúcstartó. Mellette a többi fiatal 
versenyzőnk is Héraklész Bajnok-program résztvevőjeként lett országos bajnok, így Megyeri 
Dávid, Ifj. Nagy Noel, Nagy Dániel, Klajó Kinga, Szokolai László és Miskolczi Brigitta.” 
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Kmegy Máté 

 

A jelen egyik legjobbja, Árva Cintia 12 évesen kezdte Bálint Csaba irányításával az edzéseket 
és a kemény munkának köszönhetően jöttek az eredmények. Először érmes lett az U15-ösök 
országos bajnokságán, majd e korosztály Európa-bajnokságán bemutatkozásképpen az értékes 
ötödik helyet szerezte meg. Milánóban a kvalifikációs U17-es Eb-n hatodik lett, 2018-ban 28 
alkalommal javította meg az ifjúsági és junior korcsoport 53 és 58 kg-os súlycsoportjaiban az 
országos csúcsot. Az ifjúsági olimpián Argentínában Árva Cintia képviselte Magyarországot 
és az erős mezőnyben negyedik helyezést ért el. Rajta kívül válogatott versenyzőként Jung 
Beáta és Kmegy Máté is tagja lett a felnőtt olimpiai keretnek. 
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Bálint Csaba mellett Takács Erika is elkezdte az edzői munkát, versenyzői sikeresen 
szerepeltek az országos bajnokságokon. 
 
 

„Kecskeméten sikerült egy nagyon jó csapatot kialakítani, hiszen 2015-től 2019-ig az MSSZ 
szakosztályi rangsorában folyamatosan a Kecskeméti TE lett a legeredményesebb egyesület. 
Emellett egymás után négy alkalommal lettünk csapatbajnokok, 2019-ben pedig 
ezüstérmesek” – összegzett Bálint Csaba, aki 2014-ben és 2018-ban is szövetségi edzőként 
vett részt az ifjúsági olimpián, s az MSSZ edzői rangsorában három alkalommal lett első. 
  

 
 
 
 
 
BKV EL ŐRE SC 
 

1912 nyarán rövid hír jelent meg a sportsajtóban: "A BKVT (Budapesti Közúti Vaspálya 
Társaság) tisztviselők június 15-én tartották, élénk érdeklődés mellett, alakuló közgyűlésüket. 
A közgyűlés egyhangúan elfogadta az előkészítő bizottság jelentését, működéséért 
jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki, majd megválasztotta az egyesület vezetőségét." Hát így 
kezdődött! Így született meg a sportegyesület, mely egyike volt az első üzemi egyesületeknek, 
és amely ez idáig megmaradt – olvasható a BKV Előre SC honlapján, ahol okkal jegyzik az 
egyik legeredményesebb szakosztályként a súlyemelőkét. Amelynek vezetőedzője a korábbi 
kiváló versenyző, Nagy Bernadette. 
 

„1947-ben alapították meg a súlyemelő szakosztályt, amelynek hosszú ideig Pál József tanár 
úr volt a vezetőedzője, később tanítványa, Baczakó Péter olimpiai, világ- és Európa-bajnok 
lett!” – emelte ki Nagy Bernadette, emlékeztetve rá, hogy a 2000-es sydneyi olimpián a 75 
kilogrammos kategóriában Szik Melinda, a férfiaknál 94 kilogrammban Kovács Zoltán 
képviselte Magyarországot és a sárga-kék klubszíneket. 2004-ben az athéni olimpián Krutzler 
Eszter ezüstérmes lett, míg Tancsics László a hetedik helyet szerezte meg. 



 
Magyar Súlyemelés évkönyv  2019 

 32 

 

 
 

A 2019. évi nyertes CSB-döntős csapat: 
Ratatics Tímea, Tóth Adrienn, , Bakó Attila, Pece Mihály, Szuromi Tímea 

 
 
 
„További számos kiemelkedő nemzetközi eredménnyel büszkélkedhet szakosztályunk, csak 
ízelítőül néhány további kiválóságunk: Földi Csilla, Raj Tímea, Tóbiás Veronika…” - így 
Nagy Bernadette, aki 2007-től látja el a vezetőedzői tevékenységet. - Azóta is több 
válogatottunk volt, illetve van, hadd említsem többek között Varga Gabriellát, Szepesi 
Martinát, Tóth Adriennt, Urbán Ákost és Szuromi Tímeát. Amellett sok tehetséges és lelkes 
versenyzőnk van, a serdülő korosztálytól kezdve a Mastersekig bezárólag, akik nagyszerű 
eredményeket érnek el. A szakosztályi pontversenyben évek óta az első három hely 
valamelyikén végzünk, a csapatbajnoki döntőkön szintén.” 
 

A klubnál régebbi keletű a koncepció, amely szerint néhány kiemelkedő versenyző mellett 
alapvetően az utánpótlás-nevelésre fektetnek nagy hangsúlyt. Ehhez a feltételek adottak, 
hiszen párját ritkító edzőteremmel rendelkeznek. A BKV Előre 2019-ben a szakosztályok 
versenyének 2. helye mellett megnyerte a csapatbajnoki döntőt, s öt országos bajnoka lett. 

„Hogy miért fogalmaztam mindvégig többes számban? Mert közösen dolgozunk a célért.  
Család vagyunk” – hangsúlyozta az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes versenyzőből lett 
vezetőedző. 
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Varga Irén masters-érmes versenyző Nagy Bernadette vezetőedzővel 

 
 
HALADÁS VSE 
 
Hivatalosan 1959. januárban alakult meg a szombathelyi egyesület súlyemelő szakosztálya, s 
az edzői feladatokat az 1958-ban a fővárosból a megyébe visszatérő - a TF-en testnevelő 
tanári diplomát szerző – Tóth Géza látta el, aki a Savaria Gimnázium tanára volt. Tóth Géza 
versenyzői sikerei – olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok – óriási lendületet adtak a 
szombathelyi súlyemelősportnak. 1970-ben a város súlyemelő Eb-t rendezhetett, s a versenyt 
népszerűsítő plakáton a későbbi sikeres emelő, Rehus Uzor György képe szerepelt. 
 
A Rohonci úton korszerű, jól felszerelt súlyemelő csarnok épült 1972-ben, ahol rendkívül 
kedvező feltételek mellett és körülmények között készülhetnek a versenyzők. 1987-től, Tóth 
Gézát követően Nagy Róbert lett a vezetőedző, majd 1990-től Antalovits Ferenc.  
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A női szakosztály 1988 óta működik, Márkus Erzsébet olimpiai ezüstérmet szerzett Sydney-
ben, 2000-ben, s a korábbi évekből elsősorban még Dankó Ilona és Koós Veronika sikereit 
kell említenünk. 2016 óta Márkus Erzsébet látja el a szakosztályvezetői teendőket, miközben 
vezetőedzőként is sikeres tevékenységet folytat. Nemzetközi szinten Boros Viktória, Polgár 
Mirjam és Gyürüs Barbara ért el 2019-ben kiemelkedő eredményeket. 
 

 
 

Hogy milyen esztendő volt a tavalyi, s mit várnak, mire készülnek 2020-ban Szombathelyen? 
„2019 eredményes év volt a szakosztály életében, úgy gondolom, mind az utánpótlást, mind 
felnőtt mezőnyt illetően – mondta el Márkus Erzsébet. - Tudtunk érmet szerezni a junior 
Európa-bajnokságon Boros Viktória és az U23-as Eb-n is Polgár Mirjam révén. 
 

 
 

Egy eredményes duó Szombathelyről: Boros Viktória és Márkus Erzsébet 
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Folytatjuk a munkát, bár azt el kell árulnom, hogy az idei márciusi, bukaresti junior vb törlése 
sokkolt, s bizonytalanná vált a helyzet a kvalifikáció szempontjából is a világjárvány miatt… 
Ezzel persze együtt kell léteznünk, az élet nem áll meg, készülünk tovább, minden 
korcsoportban szeretnénk részt venni az országos bajnokságokon.  
 
Az utánpótlás területén jól állunk, folyamatosan toborzunk, minden korcsoportban van 
versenyzőnk, a vasutas Európa-bajnok Ligeti Ferenc edző kollégámmal együtt dolgozunk a 
minél jobb eredményekért. Ősszel, szeptemberben junior Európa-bajnokság lesz 
Finnországban, s reméljük, hogy a tavalyi évet sikerül megismételni Boros Vikivel, jó lenne 
egy összetett érmet is elhozni a korosztályos kontinensversenyről.  Fontos, hogy Viki most 
másodéves junior, s az lesz még jövőre is” – hangsúlyozta Márkus Erzsébet, a Haladás VSE 
szakosztályvezetője, vezetőedzője, vagy ahogyan ő fogalmazott: „mindenese”. 
  

 

 
 
 
 

Szintén Márkus-tanítvány az U23-as Eb-n érmes Polgár Mirjam 
 
 
 
 



 
Magyar Súlyemelés évkönyv  2019 

 36 

 
 
KAZINCBARCIKAI VSE  

  
Kazincbarcikán a sportág meghonosodásának bizonyosságaként 1974-ben megalakult a 
súlyemelő-szakosztály, amelynek kibontakozását nagyban segítette a következő évben 
megépült csarnok. Rövidesen félszázra nőtt a versenyzői létszám, s az utánpótlás nevelése is 
felerősödött. Nemzetközileg is magasan jegyzett első emelőjük Pátrovics Géza volt, aki 1980-
ban az 56 kg-os kategóriában a felnőtt válogatott tagjaként negyedik lett az Európa-
bajnokságon, majd világbajnoki hetedik, s négyszer nyert országos bajnokságot. 1990-től 
pedig már vezetőedzőként segítette és segíti mind a mai napig a Kazincbarcikai VSE 
súlyemelőit. Ő maga versenyzőként is nagyszerű példával jár elöl, hiszen Masters-
súlyemelőként napjainkig 15 világ- és 18 Európa-bajnoki aranyat gyűjtött! 
  

 
 

A kazincbarcikai súlyemelő-szakosztály sikereinek megalapozói (1980) 

Álló sor: Mohos Gábor szakosztályvezető, Demeter Imre, Palencsár Gyula, Zsuga Imre vezetőedző, 
Juhász Zoltán, Markó László, Csikász György elnökhelyettes. 

Ülő sor: Kőszegi Zoltán, Haraga Attila, Pátrovics Géza, Báder Róbert. 
 

 
A szakosztály legeredményesebb női versenyzője Ráki Henrietta, aki 2000-ben Európa-
bajnok lett, s később is szerzett még fogásnemi Eb-érmeket. Napjaink legeredményesebb 
KVSE-versenyzője Holló Szilárd és a Pátrovics-unoka Féderer Benjamin, ők a korosztályos 
Európa-bajnokságokon eddig három-három érmet szereztek, s jelenleg is számos országos 
rekordot tartanak. 2019 eredménysorában kiemelt helyen ott van egy Masters Európa-bajnoki 
cím is, amelyet kivételesen nem Pátrovics – tavaly ő nem indult a kontinensviadalon -, hanem 
Hornyák József érdemelt ki. 
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Versenyek rendezésében is jeleskedik a szakosztály, amelynek emelői a vezetőedző szavai 
szerint „aránylag jó körülmények között készülnek”. 

  
„Egy 20x6 méteres teremben dolgozunk, itt volt már nem kevés sportági nagy esemény, 
rendeztünk kétszer Masters Eb-t, egy alkalommal Masters vb-t, 2000-től 2003-ig pedig 
világkupát is, ezekben az években olimpiai és világbajnokok jöttek el hozzánk versenyezni, 
világcsúcs is született nálunk” – mesélte. Megítélése szerint a helyszín versenyrendezés 
szempontjából is ideális, ám – tette hozzá – „nyilván most már egy korszerűbb termet is 
megérdemlünk...” 
  
Nem véletlenül fogalmazott így Pátrovics Géza, merthogy egy igazán jó hírről is számot 
adhatott: „Hamarosan a szakosztály új, korszerű edzőtermet vehet igénybe, a MSSZ és a város 
vezetésének köszönhetően! Az összefogás nyomán úgy tűnik, 2020-ban elkezdik építeni a 
csarnokot, amely a birkózókkal közös komplexum lesz, egy épületben kap helyet a két 
edzőhelyiség. A tervek már készen vannak, az Emmi támogatta az elképzelést, a minisztérium 
írja ki a közbeszerzési eljárást, remélhetőleg az év közepén meg fogják kezdeni az építést.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pátrovics Géza jobbján Holló Szilárddal, balján unokájával, Féderer Benjáminnal, a 
kazincbarcikaiak két kiemelkedő tehetségével 

 
 

 


