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Az aranycsapat utolsó élő tagja is eltávozott

Megemlékeztünk Grosics Gyuláról, most pedig búcsút kell vennünk 
Buzánszky Jenőtől. Szomorú ez, de természetesen felfoghatjuk úgy is, hogy 
újra együtt a csapat. Buzánszky Jenő ez év januárjában hagyta itt az ár-
nyékvilágot, amelybe a sportpályák reflektorai azért jócskán tudtak fényt 
csempészni. 
A válogatottban 1950 és 1956 között 49 mérkőzésen nyújtott kiváló tel-
jesítménye mellett meg kell említeni a klubcsapatokban elért sikereit is.
Klubjai: Dombóvári Vasutas (1938–1946), Pécsi VSK (1946–1947), Dorogi 
AC (1947–1949), Dorogi Tárna (1949–1950), Dorogi AC (1957–1960). Az 
aranycsapatban Grosics Gyula mellett Buzánszky volt a másik dorogi játé-
kos.
Címeres mezben nem akármilyen sikereket ért el, tagja volt az 1952-ben 
Helsinkiben aranyérmet szerző csapatnak, valamint az 1954-es világbaj-
nokságról ezüstéremmel hazatérő válogatottnak is. Nem szabad elfeled-
kezni a kettő között megrendezett, évszázad mérkőzéseként számon 
tartott angol-magyarról, ezen a mérkőzésen Buzánszky szintén jelentős 
szerepet vállalt. 

BUZÁNSZKY
JENŐ (1925-2015)



VISSZAPILLANTÓ

A zsűri az akadályfutási versenyt követően az első helyen beért brit 
Christopher Brashertől elvette az elsőséget, ugyanis úgy látták, akadályoz-
ta Rozsnyóit a futásban. A britek mindent latba vetettek, és a fellebbezé-
sük eredményesnek is bizonyult, de ahhoz, hogy Brasher mégis aranyér-
mes lehessen, Rozsnyói vallomása is kellett. 
„Csak annyit kellett volna mondanom, hogy Brasher akadályozott, s már 
enyém is az aranyérem. Ez viszont nem történt meg, így nem mondhattam 
mást.” Rozsnyói ezüstérme hatalmas eredmény, igaz, az olimpiára több-
szörös világcsúcstartóként, vagyis első számú esélyesként érkezett, ahogy 
később kiderült, sajnos nem a legjobb formában. Saját bevallása szerint az 
edzéskihagyások okozták a visszaesést.
Érdekesség, hogy Rozsnyói 1956-ig komoly szinten kosárlabdázott is, tagja 
volt a B válogatottnak. Melbourne után ő sem tért haza, Ausztriában spor-
tolt és edzősködött tovább, majd végül Ausztráliában telepedett le, ahol 
testnevelő tanárként és edzőként működött nyugdíjazásáig.

Európa-bajnok és olimpiai ezüstérmes atlétánkra emlékezünk, aki az 1956-os 
Melbourne-i játékokon érdekes körülmények között végzett az első helyett a 
második helyen. Rozsnyói ugyanis „lemondott” az aranyéremről.
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TÁRSASÁGUNK HÍREI

A 2015. év tudományos prog-
ramja hagyományosan a január utolsó 
napjaiban megrendezett „Eredmény-
jelző: Magyar Sport 2014” címet vi-
selő konferenciával indult, melyet a 
Testnevelési Egyetem Hepp Ferenc 
termében tartottuk. A házigazda és 
a társrendező nevében Mocsai Lajos 
rektor úr üdvözölte a megjelente-
ket. Az évindító emlékkonferencián 
adjuk át a Társaságunk által alapított 
Nyerges Mihály Díjat is. Az idei év 
kitüntetettje, konferenciánk díszven-
dége, a Franciaországból érkezett 
sportközgazdász, Wladimir Andreff 
úr volt. A vele készült interjút a Ma-
gyar Sporttudományi Szemle, minden 
tagunkhoz eljuttatott legfrissebb szá-
mában olvashatják. A konferencián 
előadást hallhattunk többek között a 
Budapesti Corvinus Egyetem Sport-
gazdaságtani Kutató Intézetének és a 
Testnevelési Egyetem Sportmenedzs-
ment Tanszékének oktatói és PhD 
hallgatóinak tolmácsolásában. Té-

makörök a teljesség igénye nélkül: a 
hivatásos sportvállalatok nemzetközi 
stratégiái / a magyar élsport 2014-es 
eredményeinek gazdasági vetületei / a 
nanjingi Ifjúsági Olimpia eredménye-
inek háttérelemzése / a mega sport-
rendezvények gazdasági hatásainak 
elemzése. A konferenciai beszámolója 
a MOB honlapján olvasható.

Március 6-án „Három éves a TAO: 
tapasztalatok, perspektívák a látvány-
sportok támogatási rendszerében” című 
szakmai konferencia megrendezésére 
került sor a Magyar Sport Háza nagy 
előadójában, ahol is az érdeklődök 
majdnem megtöltötték a széksoro-
kat. A konferencia első részében az 
EMMI Sportért Felelős Államtitkár-
ság helyettes államtitkára üdvözlő és 
bevezető előadása után került sor az 
elmúlt három év szakmai munkájá-
nak értékelésére. A bevezető előadás 
után Jánosi Balázs, az EMMI főosz-
tályvezetője bemutató prezentációt 
tartott a TAO eddigi eredményeiről 

majd következett a MOB képvisele-
tében Vaska Ottília, jogi főmunkatárs. 
Előadásából megtudhattuk, hogy a 
TAO-ból származó javak milyen sze-
repet töltenek be a Magyar Olimpiai 
Bizottság működésében. A szünet 
után Farkas Péter (a konferencia 
egyik szervezője), az MSTT EU Szak-
bizottság elnökének moderálásában 
kerekasztal beszélgetésre került sor, 
melyen a látvány-csapatsportok főtit-
kárai és az MLSZ gazdasági igazgatója 
vett részt. A konferenciáról beszámo-
ló olvasható a MOB honlapján.

Az idei év harmadik konferen-
ciáját Balmazújvárosban rendeztük a 
Sportinnovációs Szakbizottság szer-
vezésében a „Sport, mint összekötő 
erő” címmel. A rendezvény helyszí-
ne a város emblematikus épülete, a 
Semsey Kastély díszterme volt, mely 
méltó hátteret biztosított a szakmai 
összejövetelnek. A konferencia dísz-
vendége Szász Jenő, a Nemzetstra-
tégiai Kutató Intézet elnöke volt, de 

megtisztelte rendezvényünket a város 
polgármestere és a térség országgyű-
lési képviselője is. A konferencia céljá-
ról, előadóiról a Társaság honlapján, a 
beharangozóban olvashatnak. Elmond-
ható, hogy az elhangzott előadások 
tartalma, hangulata teljes mértékben 
megfelelt az előzetes elvárásoknak.

Megjelent a Magyar Sporttudo-
mányi Szemle idei első száma, mely-
ben sok érdekes, tartalmas szakmai 
tanulmányt jelentettünk meg, remél-
jük, már eljutott minden érvényes 
tagsággal rendelkező tagunkhoz.

Társaságunk éves beszámoló 
Közgyűlését április 23-án tartottuk a 
Magyar Sport Háza földszinti előadó-
jában. Ez a közgyűlés a Társaság éves 
döntéshozó összejövetele. 

A Közgyűlés napjára szervezte 
(13 órától) a Sportjogi Szakbizottsá-
gunk a „Sportjog a kulisszák mögött, 
avagy ami csak a kisbetűs részben talál-
ható” című szakmai konferenciáját. A 
rendezvény nagy sikerrel lezajlott. 

Az Európai Elhízás Napja alkal-
mából tisztelettel meghívjuk társasá-
gunk és a Magyar Elhízástudományi 
Társaság „Mérlegen az energia-egyen-
súly” című 66. konferenciájára, amely 
2015. május 16-án 9-13 óra között 
Budapesten, a Magyar Sport Házában 
kerül megrendezésre. A konferencián 
górcső alá vesszük az energia-egyen-
súly elméletét és gyakorlatát, és tár-
gyaljuk a táplálkozás, a hidratáció, az 
étrend-kiegészítők, a fizikai aktivitás 
energiamérlegben betöltött szerepét.

Éves országos sporttudományi 
kongresszusunkat június első hét-
végéjén (csütörtöktől szombatig) 
Egerben tartjuk. A rendezvényre 
közel 120 előadás kivonat és 150 
regisztráció érkezett. A bejelentett 
absztraktokat tartalmi és formai 
szempontból a felkért tudományos 
bizottság már elbírálta. Reméljük, 
hogy az év legnagyobb rendezvényén 
minél nagyobb számban vesznek részt 
tagjaink. A részletes program itt meg-
tekinthető.
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http://www.mob.hu/ifjusagi-olimpiai-visszatekintes-a-nyerges-mihaly-emlekkonferencian
http://www.mob.hu/konferencian-osszegzik-a-tao-tamogatasi-rendszeret
http://mstt.hu/wp-content/uploads/A_sport_mint_osszekoto_ero.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/XII_Sporttudomanyi_Kongresszus-Programfuzet.pdf
http://www.asszisztencia.hu/elhizastudomany/66/


A 76-ban oly sikeres „Ha Ameri-
ka nyer, Te is nyersz!” kampányuk 
nagyon jól sült el. A játék lényege, 
hogy kaparós sorsjegyeket bocsá-
tottak ki, melyen egy-egy sportág 
neve állt. Ha azt a számot Amerika 
nyerte, a sorsjegy egy Big Mac-
et ért, ha másodikak lettek, egy 
krumplit, a bronz pedig egy kólát 
jelentett. A baj az volt, hogy Ameri-
ka tarolt 84-ben a szocialista orszá-
gok bojkottja miatt, ezt pedig nem 
kalkulálták bele a kampányba.

A Vasas kosárlabda szakosztálya 
komoly szintre lépett az utánpótlás 
területén az utóbbi néhány évben. 
Ennek egyik jele az is, hogy kül-
földről invitálnak játékosokat. Az 
egykori A-csoportos játékos, Saeed 
Armaghani figyelt fel a Kongói fia-
talemberre, és hívta meg játszani a 
klubba. Nem titkolt szándék, hogy 
Joel a korosztályos magyar válo-
gatott tagjaként is bizonyíthasson, 
ám erre várnia kell, mivel még nem 
kapta meg az állampolgárságot.

Az ilyen válogatások mindig bizser-
getik az ember fantáziáját, és külön-
böző kérdések merülnek fel benne: 
vajon meg tudnám csinálni én is? 
lehet, hogy én nem is vagyok igazán 
sportos? stb. Ezek a gondolatok 
teljesen jogosak, de próbáljunk úgy 
hozzáállni ehhez a videóhoz, hogy 
egyszerűen csak segít felpezsdíteni 
az amúgy is aktív életünket a tél 
búcsúztával. És közben ne feledkez-
zünk meg arról, hogy nem kell eh-
hez extrém sportolónak lennünk.

Ez elsősorban a tavalyi téli olimpia 
„hozadéka”, ahol is számos orosz 
sportoló szervezetében mértek 
kiemelkedően magas EPO-értéket. 
Ezt különböző nemezgázokkal (ar-
gon, xenon) érhették el, azonban 
a kobalt a vérképzés hatásának 
stabilizátoraként, vagyis a „terá-
pia” kiegészítőjeként jelent meg. 
Így nem csoda, hogy a WADA idén 
januárban lépett, és minden olyan 
terméket felvett a listára, amelyben 
kobalt van, kivéve a B12-vitamint. 

Michael Jordan 20 éve jelentette be 
a majd’ két éves „eltáv” után, hogy 
visszatér. A sportági kitekintés, 
vagyis a baseball karrier érdekes 
intarziája volt Jordan pályafutásá-
nak, de egész biztosan rengetegen 
bíztak abban, hogy egyszer valóban 
visszatér. És visszatért. A videón egy 
hírösszefoglaló látható 1995-ből, 
amikor is Jordan bejelentette, hogy 
újra kosárlabdázik. Ezután még 
három bajnoki címet zsebelt be a 
Bulls-szal zsinórban. 

ARANYESŐ HONOSÍTÁSTAVASZI LENDÜLET

TILTOTT BÉRES “I’M BACK!”

A McDonald’s a 84-es olimpia fő szpon-
zoraként majdnem belerokkant a rosszul 
kalkulált ötkarikás kampányba.

Mindig ámulattal nézi az ember a hasonló 
összeállításokat, de a tél után különösen jól 
esik egy ilyen motiváló videó.

Joel Nshimba az első afrikai fiatal kosár-
labdázó, akit komoly honosítási szándékkal 
hívtak hazánkba.

A WADA felvette tiltólistájára a Béres csepp 
egyik összetevőjét, a kobaltot, így a sporto-
lóknak a jövőben kerülniük kell a cseppet!

David Falk, NBA játékos ügynök szerint 
a sporttörténelem leghíresebb kétszavas 
nyilatkozata ez.

SZÍNES HÉTKÖZNAPOK
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http://badmarketing.co.uk/mcdonalds-and-the-1984-olympics/
http://www.origo.hu/itthon/20150206-orosz-olimpikonok-miatt-tiltottak-be-a-beres-cseppet.html
http://www.nba.com/bulls/features/im-back
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A párbeszéd témája a 2024-es olim-
pia. Közelebbről pedig az, hogy 
Budapest városa és Magyarország 
megvizsgálja egy esetleges olimpia 
és paralimpia megrendezésének 
lehetőségét. A potenciális házigaz-
dáknak szeptember közepéig kell 
nyilatkozatot tenniük a NOB felé. 
Eddigi „jelentkezők”: Boston, Róma, 
Hamburg, Párizs, Isztambul, Baku, 
Doha. A végső döntést a NOB 
2017 szeptemberében hirdeti majd 
ki Limában. 

Daniel annak ellenére, hogy évi 
kétmillió dollárt „dob össze” a li-
gában, a holtszezonban egy 1978-as 
Volkwagen kisbuszban éli minden-
napjait. Tavasztól őszig lakásban él, 
és követi az edzési-, étkezési tervet, 
de a téli szabadidejét sajátságosan 
használja ki. Rengeteget utazik, sze-
ret szörfözni, emellett esténként a 
buszban fejlámpával olvas vagy nap-
lót ír. A soha nem látott élsportolói 
életvitelről számos videót találunk 
a világhálón.

A gyönyörű képeket és videó felvé-
teleket láthatunk, melyek amellett, 
hogy ámulatba ejtik a nézőt, sze-
rencsés esetben motiváló hatással 
is bírnak. Schaefer páratlan patagó-
niai képkockái lebilincselik az em-
bert, még akkor is, ha életében nem 
mászott sziklát. A mozgást szerető 
ember sokszor belesüpped a hét-
köznapokba, a hajtásba, ilyenkor 
kifejezetten jól esik egy-egy ilyen 
videót végignézni, akár visszateker-
getni a legszebb jelenetekhez. 

PÁRBESZÉD DANIEL NORRIS MOTIVÁCIÓ
57 magyar médium küldte el a logóját a 
MOB megkeresésére, így csatlakozva a Pár-
beszéd az olimpiáért kezdeményezéshez.

A 22 éves dobó a Toronto Blue Jays profi 
baseball játékosa. De ez még nem minden, 
amit tudni érdemes róla. 

Mikey Schaefer hegymászó-fotós látványos 
expedícióit mutatja be a motiváló dokumen-
tumfilm.

Penny Hardaway egy kivételes te-
hetséggel, adottságokkal megáldott 
játékosa volt a 90-es évek amerikai 
kosárlabdájának. Bajnokságot azon-
ban sosem nyerhetett...
Jelenleg szülővárosában él és a helyi 
középiskolában edzősködik. Szív-
hez szóló történetet mutat be a 
kisfilm, melyben a sport, a barátság, 
az egészség kapták a főszerepeket, 
valamint két egykori kosárlabdázó, 
és egy csapatnyi jelenlegi középis-
kolás fiatal játékos. 

Fa Nándor és társa, Conrad 
Colman hetedik helyezést ért el a 
Barcelona World Race földkerülő 
vitorlásversenyen. Sajnos ez azt 
jelenti, hogy utolsó helyen végeztek. 
Céljuk a 100 napon belüli ered-
mény elérése lett volna, ez nem 
sikerült, de a fiatal hajóval - utólag 
úgy néz ki - ez is szép eredmény. 
Fa azt nyilatkozta, jövőre nekivág a 
szóló földkerülésnek ismét a Ven-
dée Globe-on, melyen 1993-ban 
elindult, és célba ért.

PENNY FA NÁNDORÉK
A 90-es évek egyik NBA-sztárjának min-
dennapjait mutatja be a rövidfilm. 

110 nap, 10 óra, 59 perc és 40 másodperc 
alatt teljesítette a kétszemélyes földkerülő 
versenyt a Spirit of Hungary.
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http://www.mob.hu/budapest-2024/budapest-2024-tobb-mint-felszaz-medium-tamogatja-a-tarsadalmi-parbeszedet
http://index.hu/sport/2015/04/21/barcelona_world_race_-_celba_ertek_fa_nandorek/
https://www.youtube.com/watch?v=deeEitS9P5M
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A fiatalok esetében a napi 60 perc 
visszafogott intenzitású testmozgás 
nélkülözhetetlen. Sok esetben még-
sem jön össze. Sokkal riasztóbb a 
tény, hogy ehelyett napi 7 óra úgy-
nevezett „screentime” jut nekik. Az 
úgynevezett aktív videójátékok ezt 
igyekeznek ellensúlyozni. A tech-
nikára nem haragudni kell tehát, 
hanem meg kell próbálni bevonni 
a (test)nevelésbe. Rajtuk keresztül 
a közös hang megtalálása is köny-
nyebb, az eredmény is valószínűbb.

A 2008-as PAG (Physical
Activity Guidelines for Americans) 
irányozta elő a napi 60 perc köze-
pes intenzitású fizikai aktivitást a 
fiataloknak. Ehhez képest a jelenlegi 
adatok szerint a diákok 70%-a nem 
teljesíti a 60 percnyi penzumot, és 
14%-uknak egyetlen olyan napja 
sincs a héten, amikor 60 percet 
fizikailag aktívan töltenének. A cikk 
természetesen bizonyos megoldási 
javaslatokkal is szoltál. 

Az ifjúsági sport egy nagyméretű 
és komoly tényezője (tud lenni) 
a sportnak. Az ágazatban ugyanis 
jelentős potenciál található az újabb 
és újabb résztvevők generálásában. 
Ebben az értelemben a szülők is 
résztvevőknek tekintendők. Jelen 
tanulmány igyekszik megvizsgálni a 
szülők ifjúsági sportba való bevonó-
dásának társasági vetületeit. Tehát 
mennyit és mit profitálhat a szülő 
gyermeke és saját sportban való 
részvételétől. 

Annak ellenére, hogy a fiatalkori 
elhízás, obesitás visszaszorítása ál-
landó téma, és prioritással bír nép-
egészségügyi szinten, a gyakorlatban 
már nem fordul kellő figyelem a 
minőségi testnevelés megvalósítá-
sára. Az is a figyelemhiány malmára 
hajtja a vizet, hogya gyerekkorból 
felnőttkorba „átmentett” túlsúly 
olyan betegségek kialakulását okoz-
za, melyekre a gyermekkorban még 
szinte biztosan nem derül fény.

Egy futballista teljesítménye össze-
tett dolog, és leginkább technikai, 
taktikai, fizikai, fiziológiai, pszicholó-
giai összetevőket szokás megkülön-
böztetni. Ennek ellenére az egyes 
összetevők direkt viszonyát nagyon 
ritkán vizsgálják. Jelen tanulmány a 
taktikai (támadó és védekező) és 
a technikai tudásának lehetséges 
kapcsolatait veszi górcső alá.

TESTNEVELÉS ÉS
ELHÍZÁS

TECHNIKA ÉS
TAKTIKA

NAPI PENZUM SZÜLŐK
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A sportközvetítések idején használt 
promóciós felületek igen izgalmas 
területei a sport marketingnek. 
Van, akit zavarnak, van, aki észre 
sem veszi őket. A fő kérdés mindig 
ugyanaz. Hogyan lehet létrehozni a 
vizuálisan túlzsúfolt környezetben 
bármit, ami már megragadja a néző 
figyelmét, és közben még nem za-
varja a közvetítés élvezésében? A 
tanulmány erre a legfontosabbnak 
tartott kérdésre választ keresni

Nagyon kevés hiteles adat áll ren-
delkezésünkre a sportolók (jelen 
esetben női kézilabdázók) ivási 
szokásairól, verejtékkel elvesztett 
folyadékmennyiségéről, valamint 
edzési intenzitásáról egy-egy több 
napos torna alkalmával. 17 profi 
játékos adatait (pulzus, elektrolit 
háztartás, folyadék egyensúly) vizs-
gálták a kutatók egy 6 napos (5 
mérkőzés, 2 edzés) kézilabda torna 
ideje alatt. 

A halálokok között negyedik helyen 
szerepel világszerte a fizikai inakti-
vitás. Az egészségügyi rendszereket 
is igyekeznek mozgósítani az utóbbi 
években, hogy lépjen közbe a tájé-
koztatás terén legalább, visszaszo-
rítandó a nem fertőző betegségek 
esetszámának folyamatos emel-
kedését. Hazánkban sem rózsás a 
helyzet, de valahogy érezhető egy-
fajta BUMM a fizikai aktivitásban: 
futók, kerékpárosok tömege...

A tanulmány női kerékpárosok 
testtömeg ingadozásának, valamint 
táplálkozásának a menzesszel való 
összefüggéseit vizsgálja. A szerzők 
az adatokat az Ausztrál Nemzeti 
Kerékpár Bajnokság versenyzőitől 
(32), valamint az Óceániai Bajnok-
ság 5 kerekezőjétől gyűjtötték. Ak-
tuális és versenyhez tökéletes test-
súlyt hasonlítottak össze, valamint a 
testtömeg ingadozását is vizsgálták 
a kutatók. 

A nem fertőző betegségek (első-
sorban a szív- és érrendszeri be-
tegségek és a rák) a vezető halálok 
Oroszországban. Az elhalálozások 
több mint 80%-áért felelősek. A 
viselkedésbeli faktorok, például a fi-
zikai inaktivitás komoly kapcsolatot 
mutat a betegségek kialakulásával. 
2010-ben adtak ki egy guideline-t, 
mely elindított egy folyamatot a 
javulás irányában.

KÉTKERÉKEN EXERCISE IS
MEDICINE (RUS)

IVÁSI BALANSZ INAKTIVITÁS
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