Sportolóink eredménye az elmúlt években – hazai és nemzetközi
színtereken
Egyesületünk (Montágh DSE)
hagyományosan az országban a
legeredményesebb
paraatlétákat foglalkoztató egyesületei közé tartozik.
Hazai versenyek mellett kiemelkedően szerepelnek sportolóink a sérült sportolók számára
rendezett világversenyeken is.
Tanítványaink közül a legsikeresebb sportolóm, Varga Margit 1990-ben kezdett
versenyszerűen sportolni. Sokszoros megyei és országos bajnok.
1997-ben VB bronzérmes magasugrásban Angliában.
1999-ben EB ezüst- és bronzérmes Svédországban.
2000-ben Sydneyben IV. helyezett magasugrásban, V. helyezett távolugrásban.
2001-ben Tunéziában világbajnok – világcsúccsal hármasugrásban.
2002-ben Budapesten Európa bajnok a 4 x 100 m-es váltóban, ezüst és bornzérmes
távolugrásban és hármasugrásban.
2003-ban Tunéziában VB bronzérmes váltó tagja.
2004-ben Budapesten fedettpályás világbajnok, Svédországban a Global Games győztes váltó
tagja, bronzérmes mindkét versenyen távolugrásban.
2002-ben Varga Margit az ÉV SPORTOLÓJA választáson a győztes paracsapat tagja.
2006-ban Esztergomban Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” díjat kapta.
2. válogatott sportolóm Nacsa Gabriella
2002-ben Budapesten Európa bajnokságon ezüstérmes váltó tagja
2003-ban Tunéziában a VB ezüst és bronzérmes váltó tagja.
2004-ben Budapesten fedettpályás VB világbajnok váltó tagja
Dél-Afrikában mezeifutó VB arany és ezüstérmes váltó tagja
Svédországban a Global Games győztes váltó tagja,
V. helyezett a 25 induló között 400 m-en (a mezőny legfiatalabb tagjaként!).
2005-ben Portugáliában mezei futó EB II. helyezett váltó tagja
Olaszországban az INAS-FID fedettpályás EB-n Európa Bajnok váltó tagja
400 m-en ezüstérmes
2006-ban Svédországban IPC Fedettpályás Világjátékon győztes 4x200 m váltó tagja
Franciaországban az INAS-FID EB győztes 4 x 400 váltó tagja, 4 x 100 m-en bronz
Érmes, egyéniben IV. helyezett 400 m-en
Angliában a mezeifutó VB-n kétszeres ezüstérmes váltó tagja.
Legeredményesebb fiú sportolóim – Nacsa László és Prska Béla
2002-ben Nacsa László EB bronzérmes váltó tagja
2003-ban Nacsa László VB bronzérmes váltó tagja

3. válogatott sportoló Kara Anita
2008-ban Brazíliában Világbajnoki ezüstérmes váltó tagja
2009-ben Észtországban fedettpályás Európa Bajnok váltóban
2009-ben Portugáliában mezei futó Európa Bajnok mindkét távon csapatban
2010-ben Lengyelországban mezei futó Világbajnok
2011-ben Global Games ezüstérmes váltó tagja
2011-ben Mezei futó Európa Bajnok csapatban, egyéniben bronzérmes
2012-ben Nyílt Bajnokságon aranyérmes Zágrábban
2013-ban VB-n Prágában VI. hely váltóban
Számos tanítványunk szerepelt a MÉS nemzeti kosárlabda válogatottjában: I.S. (1997től a MÉS válogatott csapatkapitánya), és 7 fiú sportolónk. Legnagyobb sikerük VB VIII.
hely Sao-Pauloban 1998-ban, illetve EB V. hely 1999-ben.
Hazai sportversenyeken – MÉS Országos Bajnokságán 68 arany, 52 ezüst és 44 bronzérmet
szereztünk.
Általános Iskolásoknak rendezett ún. TANAK Diákolimpián 16 aranyérmet szereztünk. A
legeredményesebb 5 lány sportolóm volt. A Speciális Szakiskolások hazai Bajnokságán 12
aranyérmet szereztünk az elmúlt években.
Iskolánk igazgatója Bodrogai Tibor – a MÉS alelnöke és a FONESZ Felügyelő Bizottságának
tagja volt az elmúlt években.
Én az egyesület elnökeként és edzőjeként tevékenykedem.
A MÉS elnökségének 1996-tól vagyok a tagja. 1997-1999 között a kosárlabda szakág
másodedzőjeként tevékenykedtem. Ezt követően az atlétika válogatott mellett dolgoztam. Az
atlétika szakág vezetőjeként, vezetőedzőként 2001-től dolgozom.
A Magyar Paralimpiai Bizottság megalakulásától a sydney-i olimpiáig a felügyelő bizottság
tagjaként majd elnökeként, 2001-től az elnökség tagjaként, majd alelnökeként dolgoztam.
2004. tavaszán ez utóbbi tagságomról lemondtam.
2004-ben a Testnevelési Egyetemen atlétika edzői oklevelet szereztem.
2002-ben az Év legjobb edzője választáson II. díjat kaptam illetve ugyan ebben az évben a
GYISM miniszteri elismerő oklevelét vehettem át.
2003-ban Esztergom városért emlékplakettet vehettem át.
Publikációim jelentek meg a Fejlesztő Pedagógia folyóiratban és tanulmányom a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola és a FONESZ közös tankönyvében.
2005-ben a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségi tagjává választottak a Pekingig tartó 4
éves ciklusra.
2006-tól a Magyar Paralimpiai Bizottság vezető edzője majd 2012-től a szövetségi kapitánya
vagyok.
2011-től 2016-ig a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének az atlétikai szakágnak is a
szövetségi kapitánya voltam.
2013-ban a Magyar Paralimpiai Bizottságnál az év szövetségi kapitányává választottak
2016-ban a Rió-i Paralimpiára a magyar válogatott felkészítéséért és sikeres szerepléséért az
EMMI Miniszteri Dicsérő oklevelét vehettem át.
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