
Hortobágyi János atléta 

… a Farkas Gyula Közoktatási Intézet tanulójaként, 2006-ban kezdett 

atletizálni. A fő száma a gerelyhajítás lett. Fizikai adottságai, két év ke-

mény edzéssel együtt 2008-ban meghozta a gyümölcsét, szinte berob-

bant a gerelyhajító mezőnybe. Országos bajnokságokon elért két ezüst-

érmével és egy bronzérmével, valamint egy csapat második helyével 

meghívást kapott az ifjúsági válogatottba, majd bekerült a Héraklész baj-

nok programba.  

A 2009-es év is jól kezdődött, hiszen már az egy évvel idősebbek között, 

juniorként is ezüstérmet szerzett és közel került a Junior EB szinthez. 

Kiváló eredményeinek köszönhetően 2009-ben is a Héraklész program 

résztvevője. 

Legfontosabb 2009-es eredményei:  

2009. 07. 03-án, Hortobágyi János az U20-as válogatott tagjaként  a 

csehországi Uherske Hradistében léphetett dobogóra, annak is a har-

madik fokára, a Csehország – Magyarország - Szlovákia - Horvátország 

válogatott viadalon.  Eredménye 61. 77 m.  

A Junior Téli Dobó OB-n és a Junior Országos Bajnokság-on második 

helyezett, az Országos Diákolimpia Döntő-n harmadik helyezést ért el. 

Edzője Rácz András. 



Horváth Anikó atléta 

… a Békési DAC kiváló magasugrója, 2009-ben is válogatott lett, ezzel 

már háromszor szerepelt a címeres mezben. 

2009. 09. 19-én az U23-as válogatottban  versenyzett, Szombathelyen, 

a Magyarország – Csehország – Szlovénia válogatott viadalon, ahol ne-

gyedik lett, 165 cm-es eredménnyel. 

Legfontosabb 2009-es eredményei:  

U23 Országos Bajnokság-on és az U23 Összetett Országos Bajnokság-

on győzött magasugrásban, és az U23 Országos Bajnokság-on a Női 

4×100 méteres váltóval harmadik lett. 

Edzője Rácz András. 



Fodor Milán ökölvívó 

… 2008-óta a korosztályos Magyar válogatott tagja. Továbbá eredmé-

nyei alapján, 2009 év elején bekerült a Héraklész tehetséggondozó prog-

ramba is. Korosztálya ökölvívó életének egyik meghatározó egyénisége. 

Legfontosabb 2009-es eredményei:  

• Berek Kupa /Nemzetközi verseny/ II. hely  

• Testvér Városok Kupája /Nemzetközi verseny/ I. hely  

• Utánpótlás Olimpia II. hely  

• Junior Országos Bajnokság III. hely 

Edzője: Surman Zoltán. 



Belleli Lajos curling játékos 

… 3-szoros Magyar Bajnok, válogatott csapatkapitány, többszörös rang-

lista győztes, a Magyar Curling Szövetség Szakmai Bizottságának Elnö-

ke, a szövetségelnökségi tagja, a BTE Curling Szakosztályának vezető-

je. 

Legfontosabb 2009-es eredményei:  

• Magyar Csapatbajnok 

• 2009. évi ranglistaverseny egyéni és csapat győztese 

• 2009. évi Európa Bajnokság B divízió bronzérmese (Aberdeen, 

Skócia) 

• Vegyes Országos Csapatbajnokság ezüstérmese 

• Hungarian Bonspiel Cup nemzetközi torna győztes 

• Szuper Kupa győztes 

• 4 Ország Kupa győztes (Magyarország, Lengyelország, Horvátor-

szág, Szlovénia) 

Edzője: Rainer Schöpt 



Csató István súlyemel ő 

… évek óta kimagasló szinten teljesít sportágában, és annak ellenére, 

hogy 2009-ben korosztályt váltott, és az egy évvel idősebbekkel kellett 

versenyeznie továbbra is nagyszerű eredményeket ért el. Tagja a 

Heraklész programnak. Tagja a 2010. évi Sevilla-i Európa Bajnokságra 

készülő ifjúsági válogatott keretnek. Edzéseit szorgalmasan, kitartóan 

végzi, példa a fiatal sportolók számára. 

Legfontosabb 2009-es eredményei:  

Az Országos Diákolimpián és a Magyar Bajnokságon is második. 

77 kg-os súlycsoportban megjavította az országos csúcsot szakításban. 

Edzője: Balog János. 

 


