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CSÁK
IBOLYA (1915-2006)
A magyar atlétika első női olimpiai bajnoka
Az első magyar nő, aki olimpiai aranyat szerzett, csupán 4 nappal előzte
meg Csákot. Elek Ilona ugyancsak Berlinben szerzett aranyat tőrvívásban.
Csák Ibolya egykori elmondása alapján 8 éves korában, egy nyaralás alkalmával nyílt módja teniszezni, ám ő jobban szerette, mikor esténként a
megereszkedett hálót ugrálgatta át.
Tizenöt évesen kezdte sportpályafutását tornászként a Nemzeti Tornaegyletben. Három év után sportágat váltott, és atlétaként folytatta. Ígéretes
tehetségnek bizonyult, harmadik versenyén már beállította a 149 centiméteres akkori magyar csúcsot. Háromévi atletizálás után indult Berlinbe, az
atlétikai válogatott egyetlen női versenyzőjeként. 160 (162) centiméteres
eredménnyel lett olimpiai bajnok.
Érdekesség, hogy az olimpia előtt Csák megpályázott egy állást a Nemzeti
Bank pénzjegynyomdájában, és elutasították. Mikor hazaért az olimpiáról,
már ott hevert az asztalon az értesítés, hogy felvették.
Csák Ibolya itthon veretlenül vonult vissza, 9 országos rekordot állított
fel, a legjobb 164 centiméteres ugrását 24 évvel később, 1962-ben tudták
csak megdönteni.
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Az év legnagyobb hazai sporttudományos rendezvényét, a háromnapos XII. Országos Sporttudományi
Kongresszust, június első hétvégéjén
tartottuk Egerben. A rendezvényre
közel 120 előadás kivonat és 150 regisztráció érkezett. A kongresszusnak
az Eszterházy Károly Főiskola „A”
épülete, a Líceum adott otthont. Az
ország szinte minden részéről érkeztek előadók a sporttudománynak a
fizikai teljesítményben, és az egészség
megőrzésben betöltött szerepével
foglalkozó tudományterületekről. A
konferencia fővédnökei: dr. Simicskó
István, sportért felelős államtitkár, dr.
Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly
Főiskola rektora és Borkai Zsolt, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
voltak.
A kongresszus első napja plenáris
előadásokkal kezdődött. A szervezők a K+F+I (kutatás, a fejlesztés és
az innováció) jegyében kérték fel az
előadókat, hogy számoljanak be ku-

tatási eredményeikről. Így előadás
hangzott el az egri főiskolának a hazai tudományos életben betöltött
szerepéről Liptai Kálmán rektor úr
tolmácsolásában. Egy innovációs eszközfejlesztésről számolt be Társaságunk elnöke, mely a bélmotilitás mérésén keresztül non-invazív módon
jelzi a stressz mértékét. Merkely Béla
professzor úr a modern képalkotó
eljárások hatékonyságáról számolt
be sportolók szív- és érrendszeri
vizsgálatánál. Halmy Lászlóné Eszter,
a Magyar Elhízástudományi Társaság
ügyvezetője a fizikai aktivitás szerepét
mutatta be az elhízás kezelésében,
Szabó Tamás révén pedig betekintést
nyerhettünk a sportolók vizsgálatánál
alkalmazott új diagnosztikai irányzatokról. Érdekes volt a sportjátékok
terén a teljesítménynövelés és a
teljesítménykövetés innovatív lehetőségeit bemutató előadás is, melyet
Mocsai Lajos tartott. 2014-ben zárult
az Országos Táplálkozás és Tápláltsá-

3
gi Állapot Vizsgálat (OTÁP), melynek
eredményeiről szintén hallhattunk
beszámolót Martos Évától, a Magyar
Sportorvos Társaság elnökétől, de
betekintést nyerhettünk a sportnak a
rehabilitációban betöltött szerepéről
is Klauber András (Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet) előadásában.
Nagy érdeklődést mutatott egy másik témakört felölelő előadás is, mely
sporttudományi szempontból vizsgálta sportolók, edzők, sportvezetők
döntéseit, az előadó Sterbenz Tamás,
a Sportmenedzser Szakbizottság elnöke volt.
A plenáris szekciót az idei kongres�szusunk háziasszonya, Bíró Melinda
prezentációja zárta, melyből megtudhattuk, hogy manapság milyen sportkoncepció és sportfejlesztés zajlik
Eger városában és a főiskolán, az
előadó volt.
A csütörtöki plenáris ülés után társadalom- és természettudományi
szekcióban folytatódott atanácskozás.
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Összesen 80 szóbeli előadás hangzott
el a legkülönbözőbb témakörökben.
A teljesség igénye nélkül: sport és
egészség; sportorvoslás, prevenciórehabilitáció; sportpedagógia; sportpszichológia; sportgazdaság; sport
innováció; sport és társadalom; olimpia-versenysport. A zárónapon 32
e-poszter bemutatóra került sor. Az
egri kongresszuson, – amely három
napra a magyarországi sporttudományi élet fókuszába került – nagyjából 200 regisztrált sportszakember
vett részt. Az MSTT immár ötödik
éve folyamatosan közreműködik az
„Exercise is Medicine” világméretű kezdeményezés magyarországi megalapozásában és fejlesztésében. A hazai
program szakmai irányítását végzők
fő célja az egészségmegőrzés, a fizikai
fittség, az egészséges életmód népszerűsítése, különösen a tanulóifjúság
körében. A fejlett egészségügyi- és
sportkultúrával rendelkező európai
országokban a mozgással történő

gyógyításnak, betegségmegelőzésnek
évszázados gyökerei és korszerű
gyakorlatai vannak a gyógytornától kezdve a különböző mozgás- és
sportterápiákig. A háttér tehát Európában és hazánkban is adottnak tűnik
a testmozgás gyógyszerként történő
alkalmazásához. Ebben a témakörben
hangzott el a legtöbb előadás mind
társadalmi, mind természettudományi
szempontból. Ezen a linken olvashatnak az elhangzott előadásokról, míg
az előadás kivonatok a Magyar Sporttudományi Szemle 2015/2 számában
tekinthetők meg.
A kongresszust megelőző sajtótájékoztató keretében került sor három
együttműködési megállapodás aláírására is Társaságunk elnöke és az
Eszterházy Károly Főiskola rektora,
a Magyar Sportorvos Társaság és a
Magyar Elhízástudományi Társaság
vezetője között. A Kongresszusról
készült beszámolót ezen a honlapon
tekinthetik meg.
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a XII. Országos Sporttudományi Kongresszus képekben
(2015. június 4-6.)
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Az Európai Elhízás Napja alkalmából a Magyar Elhízástudományi Társasággal közösen rendeztük meg május
16-án a „Mérlegen az energia-egyensúly” című tudományos konferenciáját
a Magyar Sport Házában. A szombat
délelőtti időpont sem tántorította el
ez érdeklődőket, ugyanis valamennyi
széksor megtelt.
A konferencián az előadók górcső alá
vették az energia-egyensúly elméleti
és gyakorlati szegmenseit: egyaránt:
előadások hangzottak el a táplálkozás,
a hidratáció, az étrend-kiegészítők és
a fizikai aktivitás energiamérlegben
betöltött szerepéről. Társaságunk
képviseletében A szubjektív egészség
megítélés és az elhízás - a „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja” rizikókérdőíve alapján,
címmel hangzott el előadás, melyben
több mint 15 000 ember 2014-ben
elvégzett - a fizikai aktivitás és az
egészségi állapot - felmérésének
eredményeit mutatták be.

Július 22-25-én rendezzük meg
Budapesten a NOVOTEL Budapest
Kongresszusi Központban a X. Nemzetközi Motor Control konferenciát
(Progress in Motor Control X.). A
rendezvényre – melynek egyik szervezője és támogatója az MSTT, és
fővédnöke Lovász László, az MTA
elnöke – eddig rendkívüli előadók
jelezték érkezésüket, 5 kontinensről és 33 országból. Eddig több mint
160 regisztráció érkezett az ezen a
területen dolgozó kutatók részéről.
Örvendetes tény, hogy számos, a területen dolgozó magyar érdeklődő is
jelezte részvételét. A részletes program ezen a honlapon olvasható, ahol
még online módon lehet kedvezményesen is regisztrálni.
Örömmel tájékoztatjuk Tagjainkat,
hogy kiírtuk a 2015. évre szóló pályázati lehetőségeket: szakkönyvbeszerzés, külföldi konferencia látogatási és
hazai sporttudományi konferencia és/
vagy kongresszus szervezés.
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TOJÁSFOCI

KOSÁRESŐ
Az NBA legújabb „üdvöskéje” idén egyéni
rekordot állított fel a csapat egyik dobóedzésén.

Steph Curry, a Goldenstate
Warriors csapatának kiválósága
áprilisban 77 hárompontost dobott
be zsinórban. Ez hihetetlen komoly
eredmény, főleg kiegészülve azzal
az információval, hogy ez 100-ból
94-et jelentett. Curry emellett idén
állított fel új rekordot a 286 alapszakaszbeli hárompontosával, valamint 98 rájátszásbelivel. Ráadásul a
döntőben is jól vezényelte csapatát,
hiszen megszerezte első bajnoki
címét is 2015-ben.

VÁDAK

Egy norvég fiatalember néhány éve hívta fel
magára a figyelmet pár amerikai focilabdás
trükkjével.

Egy amerikai újságíró néhány súlyos sora
miatt kényszerült Hosszú Katinka a nyilvánosság elé állni szavaival.

Hårvard Rugland egy YouTube videóval „robbant be” az NFL-be
néhány éve. Rugland hihetetlen
pontos rúgások sorozatát mutatja
be a videón: hol mozgó célpontra,
hol pedig mozgó pontról rúgja a
tojás alakú labdát nagy távolságokat
áthidalva. A fiatalemberre felfigyelt
az NFL, több csapatban is megfordult, de csak szezonon kívüli edzőmeccseken volt tagja a csapatoknak,
pl. a Detroit Lionsnak. Hátha látjuk
még pályára lépni a jövőben...

Hosszú Katinkát 2014-ben az év
legjobb női versenyzőjének választotta a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA). Az amerikai Swimming
World Magazine internetes felületén május 20-án jelent meg egy írás,
mely azt feltételezi, hogy Katinka
nem minden tiltott eszközt nélkülözve érte el sikereit, így talán nem
is jár neki az elismerés. Súlyos szavak ezek, így Katinka sajtótájékoztatón jelezte, hogy jogi útra tereli a
vitát.

VADKERTI ATTILA

A Pick Szeged 33 éves játékosa az idei
bajnoki döntő utolsó meccsén köszönt el a
szurkolóktól.

Vadkerti 16 év után búcsúzott a
Szeged csapatától és a profi sport
karriertől. Szerencsére a csapatkapitány góllal tudott elköszönni,
és ebben nagy segítségére volt a
döntőben ellenfél, veszprémi Nagy
László. Ugyanis neki jutott eszébe
az utolsó pillanatokban, hogy pályára hívja Vadkertit és „dobasson”
vele egy gólt a mérkőzés, valamint a
pályafutás végén. Igaz, időn túl született a találat, de mégis szívmelengető megoldás volt.
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BOGDÁN ÁDÁM

Eddig a Bolton hálóját őrző Bogdán a
Liverpoolhoz szerződik, miután elutasította
klubja újabb ajánlatát.

Bogdán nem írt alá újabb éveket a
Boltonnál, így szabad átigazolással
ingyen költözik Liverpoolba, ahol
az edzőt lenyűgözte Ádám teljesítménye a legutóbbi Bolton-Liverpoolon, ahol gól nélküli döntetlen
születet, és a magyar kapus fantasztikus formában védett. A második
számú kapus helyére szerződtetik
Bogdánt, de nagyon reméljük, hogy
rövid időn belül sikerül leváltania
a jelenlegi kapuőrt, a belga Simon
Mignolét.
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UGRÓPROGRAM

FOCISZERETET

Jordan nem játszott egyetemi bajnokságban, vagy akár az NBA-ben.
Mégis tud valamit, amit legtöbbször csak a „nagyoktól” láthatunk.
Elképesztő módon tudja behúzni
a labdát a gyűrűbe. Ha van egy
kis szerencséje, ebből akár meg is
tud élni. A bouncekit elnevezésű
3 hónapos edzéstervével egészíti
ki a keresetét. Jordan egyébként
nem hivatalos világrekordot is tart
doboz(ra) ugrásban nagyjából 185
centis eredményével.

Itt egy olyan cikkel találkozhatunk,
mely korabeli képekkel megtámogatva visz minket évtizedekkel vis�sza a huszadik századi magyar történelem különböző korszakaiba. A
téma pedig nem más, mint a futball,
egész pontosan a magyar futball. Ez
pedig mindenképpen hálás téma,
ha a régmúltra tekintünk vissza. Ha
szerencsénk van, akkor pedig a jövőbe tekintve is hasonló élmények
várnak ránk, vagy esetleg unokáinkra.

Jordan Kilganon egy 185 centiméter magas „profi zsákoló”. Legalábbis így szokott
bemutatkozni.

FAIRPLAY

Csoknyai László a bronzérem mellé még
számos rajongót is gyűjtött a májusi kvalifikációs tornán.

A 81 kilogrammos Csoknyai bronzérmet szerzett a Kolozsváron megrendezett European Judo Open
elnevezésű olimpiai kvalifikációs
tornán, miután sajnálatos módon az
elődöntőt intéssel elveszítette. A
Swiss Judo facebook oldalán ezek
a sorok olvashatók: What a great
display of sportsmanship from
LÁSZLÓ CSOKNYAI. Laci a bronzmeccsen ölben vitte le a tatamiról
ellenfelét, aki megsérült az összecsapás alatt.

A fortepan.hu jóvoltából igen gazdag képanyag áll már a múltban megmártózni
akaró széles tömegek rendelkezésére.

SZÖRFÖSEINK

Bizonyos sportágakról meglehetősen keveset hallunk, még akkor is, ha szép eredményeket hoznak versenyzőink.

Cholnoky Sára és Gádorfalvi Áron
is bronzérmet szerzett a legutóbbi,
Garda-tavon megrendezett vitorlás Európa-kupán. Gádorfalvi Áron
neve ismerősen csenghet, hiszen
ő az a sportolónk, aki egy sikeres
kvótaszerzés után hatodik olimpiáján vehet részt Rióban. Szurkoljunk
hát együtt neki, valamint a hölgyek
között induló honfitársunknak is.
Cholnoky és Gádorfalvi egyébként
egyaránt a Magyar Szörf Akadémia
(MSZA) versenyzői.
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ÖTTUSA

Földházi Zsófiának, valamint a teljes magyar öttusa válogatottnak szurkolunk a
kvótaszerzésben.

Földházi Zsófia nagyon közel áll a
kvótaszerzéshez, hiszen megnyerte a kecskeméti világkupát május
elején. Ennek ellenére természetesen ez igaz a teljes válogatottra.
A minszkben rendezett világkupán
sajnos nem sikerült kivívni a riói
indulást, de június végén, a berlini
világbajnokságon 3-3 kvótát lehet
szerezni a nők és a férfiak mezőnyében. Természetesen valamennyi
versenyzőnknek sok sikert kívánunk!
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OXIGÉNFELVÉT
Paula F. Sperlich, Hans-Christer Holmberg, Jennifer Reed,
Christoph Zinner, Joachim Mester and Billy Sperlich
Journal of Sports Science and Medicine (2015) 14,
386-393

Az egyén által felvett oxigén maximális mértékét (VO2max) már
évtizedek óta úgy tartják számon
a szakemberek, mint a sportoló
állóképességének elsőszámú mutatóját, hiszen ez határozza meg
az oxigénfelvételi képesség felső
határát. Az oxigén pedig létfontosságú az izmok megfelelő működése
szempontjából. A felső határ meghatározásához vajon általános vagy
egyénre szabott teszt a leghatékonyabb?!
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RÉMÁLOM:
A HÍRHEDT RCD

FOCI ÉS
PSZICHÓ

Thomas Terrell and John Pitt
International Journal of Athletic Therapy & Training.
May2015,Vol. 20 Issue 3, p38-45. 8p.

Carsten Hvid LARSEN and Kristoffer HENRIKSEN
Sport Science Review Apr2015,Vol. 24 Issue 1/2, p27

A hirtelen szívhalál (RCD) a fiatal
(él)sportolók körében sajnos jelentős egészségügyi veszélyforrás. A jelenség természetére irányuló kutatások már jó ideje folynak. Az RCD
kezelése korlátozott, mivel az első
tünetek és a halál között maximum
egy óra telhet el, és úgy tartják, a
10. perctől minimálisra csökken a
túlélés esélye. Így különös figyelmet
kell fordítani a megelőzésre, a hajlamosító tényezők kiszűrésére.

A pszichológiai momentumokról
(Adler 1981-es tanulmánya óta) a
legtöbb sportág esetében sokat lehet hallani. A csapatsportok esetében ez a jelenség valamivel izgalmasabb lehet, ugyanis a pszichológiai
tényezőket nem csupán egy játékosnál, hanem egy egész csapatnál
kell vizsgálni. A kutatók egy U17-es
focicsapatot hívtak segítségül, és
egy 18 hónapos pszichológiai programot vettek górcső alá.

FUTÓEDZÉS
Carlos Balsalobre-Fernández, Carlos M.Tejero-González
and Juan del Campo-Vecino
Journal of Sports Science and Medicine (2015) 14,
9-15.

A tanulmány célja megvizsgálni az
elit (közép- és hosszú táv) futók
erőfejlesztési gyakorlatát, teljesítményét, valamint ezek kapcsolatát
az edzésmennyiséggel és a hormon
háztartással. Az edzési mennyiség
nem csak ebben a viszonylatban,
hanem a túledzettséggel kapcsolatban is rendkívüli jelentőséggel bír.
A kutatók alaposan kivizsgálták a
holtszezon teljesítményre gyakorolt
hatását is.
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BCAA
AMINÓSAVAK
Chen-Kang Chang,Ya-Chuan Liang, Kun-Ming Chang
Chien,Tsung-Han Liu
PLoS ONE. Mar2015,Vol. 10 Issue 3, p1-13. 13p.

A központi idegrendszer főszerepet játszik a fizikai fáradtság kialakulásában. A kutatás egy kétnapos
kísérleti kézilabda tornán vizsgálta
a BCAA aminósavak, valamint az
arginin kombinált használatának
hatását a játékosok sprintteljesítményére. Tizenöt férfi és hét női
kézilabda játékos vette be a megfelelő szereket a mérkőzések egyes
periódusaiban. Emellett persze placebót is kaptak bizonyos esetekben.
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TESI UTÁN...

TESTNEVELÉS ÉS
PSZICHOLÓGIA
Laura Bortoli and Maurizio Bertollo, Francesca Vitali,
Edson Filho and Claudio Robazza
Research Quarterly for Exercise & Sport. Jun2015,Vol.
86 Issue 2, p196-204. 9p.

A fizikai aktivitás fiatalok körében
észlelhető drasztikus csökkenése
már nem számít újdonságnak, egy
jól dokumentált jelenségről van szó.
Emiatt jutott mára kulcsfontosságú
szerepkör az iskolai testnevelésnek
többek között a fizikai aktivitásra
való buzdítás területén. A propaganda jellegű testnevelés többen
többféleképpen képzelik el, íme egy
pszichológiai megközelítés.

ÖNMOTIVÁCIÓ
ÉS FUTBALL

Nenad Cvijanović, Marina Đorđević, Aleksandar
Stanković, Nemanja Todorović, Miloš Petrović
Physical Culture / Fizicka Kultura May2015,Vol. 69
Issue 1, p25

Abdussalam Kanniyan
Sport Mont mai2015, Issue 43-45, p42

A víz alapvető tényezője és feltétele az emberi létnek, életünknek. A
megfelelő mennyiségű víz bevitele
több szempontból is fontos lehet.
A különböző fizikai aktivitásokkal
veszítünk tartalékainkból, ilyenkor a
pótlás kihagyhatatlan. A testnevelés
órák utáni vízbevitel a kognitív és
fizikai teljesítőképesség szempontjából is fontos, és természetesen a
homeosztázis fenntartása érdekében is nélkülözhetetlen.

Egy-egy sportsiker több dologból
tevődik össze. Abban már komoly
konszenzus látható, hogy a fizikai
képességek mellett a pszichológiai
tulajdonságok is komoly szerepet
játszanak. Ennélfogva a sportteljesítmény mentális oldala már évtizedek óta foglalkoztatja a szakembereket. Az önmotiváció elsődleges
eszköze az úgynevezett self-talk,
melynek különböző technikái léteznek. Íme egy focis példa.
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Az általános- és középiskolai testnevelés szerepe a gyermekek fizikai aktivitáshoz való viszonyulásuk
szempontjából meghatározó. A
természet, mozgás, tájékozódás,
technika mind becsempészhető az
iskolai testnevelésbe amolyan alaptanterven kívüli extra aktivitásként.
Ezek megfelelő kombinációja mindenképpen jelentős eredményeket
érhet el a gyerekek mentális és fizikai képességeinek vonatkozásában.
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A cikk nagyon érdekes vizsgálatot
mutat be. A kutatók feltevése az
volt, hogy a (visszafogott intenzitású) testmozgás által az aktivitást
végző egyénben kiváltott hatás
lényeges különbséget tud mutatni
bizonyos esetekben. Ezek az esetek pedig úgy válnak el egymástól,
hogy a „tréning” alatt hallható-e
muzsika vagy nem. Több érdekes
kimeneti szempont is szerepet kap
a tanulmányban: egészség, fáradtság,
kedélyállapot.

2015/2

MSTT

2015/2

TÁRSASÁGUNK HÍREI

SZÍNES HÉTKÖZNAPOK
TUDOMÁNYOS TALLÓZÓ
2014/3

