Tisztelt Olvasók, Szurkolók!
Kazincbarcika Sporttörténete az 1920-1992 évek időszakának jelentős
sporteseményeit és sporteredményeit, azok jellemzését és számszaki összesítését,
monográfiáját a teljességre törekvés igényével, de annak lehetősége nélkül, idős városlakók
meghallgatásával, a még fellelhető archív anyagok, kiadványok, évkönyvek, sportfotók és
személyes tapasztalataim alapján igyekeztem felidézni, megörökíteni.
Elnézését kérem mindazoknak, akik a jelen kiadványban annak terjedelme vagy kellő
információ hiánya miatt nem kaptak helyet, jóllehet sporttevékenységük, sporteredményeik
azt indokolnák.
Megköszönöm minden közreműködő önzetlen segítségét, támogatását.

Kazincbarcika, 1993. augusztus
Maksó Sándor

A KVSE SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY 1974-1992
Az emberiség történetében mindig fontos szerepet kapott a testi erő.
A kiváló fizikai képességű emberek nevét-Botond, Kinizsi Pál, a költő fogalmazta Toldi
Miklós- hazánkban is legendák, övezik.
A súlyemelés, mint sport a huszadik század szülötte, fejlődésével egyidejűleg tett szert
népszerűségre, s a szabályok kialakulását követően nyert olimpiai rangot.
Kazincbarcikán nem volt hagyománya s súlyemelésnek, de a sportágban a
legkiválóbbak híre már eljutott a térségünkben is. A sportág hívei igényelték a versenyszerű
edzések megszervezését, s 1974-ben megalakult a Súlyemelő szakosztály.
Mohos Gábor szakosztályvezető, Papp László és Ducsai Géza edzők kezdeti tevékenységét
meglehetősen sok kétkedés fogadta. Többéves kitartó szervező, nevelő és tényekkel érvelő
meggyőző munkára volt szükség ahhoz, hogy a szülők, az iskolai nevelők elfogadják, és
bizalmat szavazzanak működésükhöz.
A Sportegyesület Elnöksége értékelve az elhivatott szervezői és edzői tevékenységet
biztosította a minőségi működtetés feltételeit. A létszámában is gyarapodó szakosztály
részére megépült a Súlyemelő Csarnok 1975-ben, és kialakítást nyert annak a szakszerű
belső elrendezése, kiváló minőségű, import, sporteszközök és felszerelések,
igénybevételének lehetősége.

Ebben az időszakban a Kun Béla Általános Iskola tanulói, valamint a 105. sz. Ipari
Szk. tanulói részvételével kialakult a rendkívül fegyelmezett, az edzésmunkában
példamutatóan helytálló versenyzői gárda.
A működtetés körülményeinek minőségi javulásával növekedett a versenyzői létszám,
mintegy 50 főre gyarapodott. Csikász Gábor elnökhelyettes segítette a szakosztályvezetés
munkáját, míg a szakmai munka irányítását Zsuga Imre vezetőedző és Wágner József edző
vették át az időközben eltávozó edzőktől. Ettől az időszaktól az utánpótlás nevelése és
képzése jelentős mértékben felerősödött. Az iskolák testnevelőivel egyeztetett program
szerint antropometriai felmérés és kiválasztás alapján a város szinte minden oktatási
intézményéből bekapcsolódott néhány fiatal a rendszeres edzésmunkában. Az egyenletes és
folyamatos fejlődés eredményeként kialakult az országos minősítés teljesítésére is alkalmas
szakosztályi modell.
Az edzésmunkába bekapcsolódó fiatalok megismerkedtek a sportág történetével,
szabályainak alakulásával. A sportági elismertség idején még három fogásnem, nyomás,
szakítás, és lökés formájában emelt súlyok összesítése alapján értékelték a versenyzők
teljesítményét. A nyomást eltörölték 1972-ben, így a szakítás, és lökés eredményt
összeadják, és utána hirdetnek eredményt. (pl: szakítás, 110kg, - lökés 130kg, össz: 240kg)
Az olimpiákon csak összetett eredményt hirdetnek, a Világ és Kontinentális versenyeken
pedig külön is van értékelve. Tehát ezeken a versenyeken akár három érmet is szerezhet egy
induló. Különböző súlycsoportokban méretik meg magukat a versenyzők.
A tehetséges fiatalok városi, megyei, majd területi versenyeken érték el a kezdeti
sikereiket.
Külön elismert tény, hogy a Kazincbarcikai versenyzők technikai tudása, a gyakorlatok
tisztasága, valamint küzdőképessége példamutató.
A tehetséges fiatalok egyenletes fejlődése jól nyomon követhető, 1976-ban Haraga Attila
36 kg és Kőszegi Zoltán 56 kg súlycsoportban úttörő Országos Bajnokságot nyertek.
Serdülő korcsoportban Beiszer Tibor 1975-ben már bronzérmet szerzett, a következő évben
Haraga Attila 2. és Köszegi Zoltán 3. az Országos Bajnokságon.
Ifjúsági korosztályban, 1979-ben Haraga Attila 48 kg súlycsoportban Országos Bajnok,
három sporttársa, Sztruhár András, Nagy István, Báder Róbert, érmekkel tértek haza.
A felnőttek között Pátrovics Géza 1979-ben 4. helyezést, egy ével később 3. helyen
végzett.
Juhász Zoltán is jól szerepelt 5. lett.
A Kazincbarcikai Vegyész SE Súlyemelő Szakosztályának sportolói közül elsőként Beiszer
Tibor (56 kg), majd Haraga Attila (44 kg) és Báder Róbert (75 kg) kaptak meghívást a
korcsoportos válogatott keretbe.
Pátrovics Géza 1980-ban (56 kg) a felnőtt válogatott keret tagjaként Tatán készült a Felnőtt
Európa Bajnokságra, ahol 4. lett az első igazán komoly nemzetközi versenyen.

A 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 Magyar Súlyemelő Szövetségben is felfigyeltek még csak néhány éve tevékeny, de igen
dinamikusan fejlődő kazincbarcikai fiatalokra. A Súlyemelő Szakosztály Országos „B”
kategóriás besorolást kapott, ezzel bejutva a legjobbak mezőnyébe. Nagy megtiszteltetést és
elismerést jelentet, hogy Kazincbarcikán került megrendezésre 1984-ben az Országos Úttörő
és Serdülő Súlyemelő Bajnokság. A rendezvényt szponzoráló Borsodi Vegyi Kombinát az
Országos Bajnokság 1-3. helyezettjei részére gyönyörűen kivitelezett, nemesacélból készült
miniatűr súlyzót és termékcsomag ajándékok átadását tette lehetővé.
Az Országos Bajnokságon résztvevő mintegy 200 sportoló és vezetőik szakképzett
idegenvezetők kíséretében ismerkedtek meg Kazincbarcika nevezetességeivel- szobrok,
képtár, sportlétesítmények, mindenki kedvezően nyilatkoztak városunkról.

Pátrovics Géza
47 szeres válogatott, nemzetközi osztályú versenyző
Kiemelkedő eredményei
Világbajnokság 7. hely Lille, 1981
Európa Bajnokság 4. hely 1980, 1981, 1988.
Felnőtt Országos Bajnok 1981, 1982, 1983, 1988.

A Súlyemelő Szakosztály vezetőedzői feladatokat 1979-1988 között Zsuga Imre
szakedző végezte, ezt követően 4 évig a magyar utánpótlás válogatott edzője.
Szakmai elhívatottsága, felkészültsége, nevelői tevékenysége kiválóan érvényesült.
Kiemelkedő képességű versenyzője Pátrovics Géza nemzetközi osztályú minősítésű
súlyemelő (52-56 kg súlycsoportban) kiemelkedő sporteredményeit ezekben az években érte
el. Számos Nemzetközi versenyen képviselte hazánkat, 47 alkalommal volt válogatott.
1984-töl Polgári Imre szakedző és Szatmári László technikai vezető segítették a vezetőedző
tevékenységét, az egymásra épített korcsoporti utánpótlás-nevelés hatékonyságának
növelését, újabb tehetségek kibontakoztatását. Kiss Gyula, Bán József, Zsuga I. Csaba,
Csallóközi Tamás, Papp István súlyemelők a korcsoporti Országos Bajnokságon már
figyelemre méltó helyezéseket és két bajnoki címet is szereztek. Zsuga Imre vezetőedző, és
edzőkollegái országos tapasztalatait is hasznosítva, az utánpótlás korcsoportú súlyemelők
felkészítésének új módszerét dolgozta ki, amelyet a magyar utánpótlás válogatottnál is
eredményesen bevezettek és alkalmaztak.

Egyenletesen fejlődő fiatalok közül ebben az időszakban kiemelkedett Zsuga I. Csaba,
többszörös korcsoporti magyar bajnok, aki a magyar ifjúsági válogatott tagjaként sikeresen
helytállva értékes helyezéseket ért el nemzetközi versenyeken, 75 kg súlycsoportban.

Zsuga I. Csaba
18 x korcsoporti válogatott I. osztályú versenyző
Kiemelkedő eredményei
Ifjúsági Világ Bajnokság Athén 1988, 7. hely 307,5 kg
Ifjúsági Európa Bajnokság Athén 1988, 6. hely 307,5 kg
Ifjúsági Barátság verseny Kassa 1986, 5. hely 307,5 kg
Országos Bajnokság 5 x korcsoporti I. hely
1981, 1982, 1984, 1986, 1988.

1988-tól Papp István vette át a Súlyemelő Szakosztály vezetését, és tevékenysége,
személyes példamutatása eredményeként tovább erősödtek, megújultak a működtetés
minőségi feltételei. A szakmai munka irányítását Egri Csaba, majd 1990-től Pátrovics Géza
vezetőedző veszi át. Pátrovics Géza aki elsőként kereste fel a szakosztályt, a mai napig is az
Ő irányításával tevékenykednek. A legkorszerűbb, személyekre gondosan tervezett
edzésmunka, és versenyeztetés, a fiatalokkal történő folyamatos kapcsolattartás, a kiváló
nevelői tevékenység újabb sportsikereket eredményezett. Tovább szélesedett a városi
iskolákkal – kiemelten 105.sz Ipari Szk., a Kertváros 2. sz. Általános Iskola kialakított
kapcsolat, az iskolai testnevelő tanárokkal való együttműködés a tehetségek felmérésében és
kiválasztásban. A szakosztálynál kialakított cselekvési egység, alkotórész munkamorál, az
edzők és sportolók bensőséges sporttársi kapcsolata újabb sikereket eredményezett.
Minden évben volt magyar bajnoka és helyezett versenyzője a szakosztálynak, és
tartósan eredményesen szereztek magas sportminősítéseket. Nem a véletlen műve a magas
szintű utánpótlás-nevelés, amelynek országos értékelésében évek óta 2. helyen van besorolva
a szakosztály.
A Magyar Súlyemelő Szövetség elismerve a szakosztály eredményeit, Kazincbarcikán
kerülhetett ismét megrendezésre az Úttörő és Serdülő Országos Súlyemelő Bajnokság
1990-ben. A rendezvény méltó volt rangjához és újabb híveket szerzett a sportágnak.
Megismerték a város nevezetességeit az ország minden részéről érkezett versenyzők és
sportvezetők. Az utóbbi években Sánta Péter, Zsuga Péter, Sánta László, Hornyák István,
Bucz József kaptak meghívást a korcsoporti válogatott keretbe, jutottak nemzetközi
versenyzés lehetőségéhez. Sánta Péter súlyemelő, kétszeres Serdülő Európa Bajnoki 3.
helyezett 1991. Kassa, 1992. Reims (Franciaország). Egymásért küzdeni tudást igazolja a
Súlyemelő NB I. CSB.-ben történő indulási jogának elnyerése az 5 fős csapatversenyen.
A Súlyemelő Szakosztály két évtizedes tevékenysége, a sajátnevelésű utánpótlásból a
nemzetközi és hazai élvonalba került versenyzők száma és sportteljesítményei igazolták a
szakosztály működtetésének jogosságát. A működtetés feltételei, kiváló szakvezetés,
tehetséges versenyzők, kiváló sportlétesítmények adottak. A minőségi szintű, nemzetközi
Versenyeztetéshez azonban már nélkülözhetetlen a városi összefogás, újabb szponzorálók
megnyerése.

A Súlyemelő Szakosztály tehetséges sportolói, és sportvezetői (1992)
Hornyák István, Tóth Krisztián, Bucz József, Pátrovics Géza vezetőedző, Papp István
Szakosztályvezető, Vodila Viktor, Egri Csaba edző, Hornyák Lajos, Sánta Péter,
Simon András, Gellért Attila, Kiss József.
Használt irodalom: Maksó Sándor, Kazincbarcika sporttörténete (1920-1992)

