
Utazások a lengő kötél körül 

 

A maklári ugróköteles lányok az elmúlt esztendőkben számos 

szép sporteredménynek örülhettek. A legrangosabb sikerük az 

utóbbi években a 2013-as dániai Aalborgban megrendezett 

Európa-bajnokság és a 2012-es floridai világbajnokság. 

Magyarország legkiemelkedőbb ugróköteles egyesülete, a 

Lenksysteme Sport Klub egyik legeredményesebb fiatal 

sportolója a 18 éves Bánhegyi Hanna, az egri Neumann János 

Középiskola és Kollégium 12.E osztályos diákjával Magyari Petra 

készített interjút az eddigi élményeiről és teljesítményéről. 

 

Hanna még kislány korában, 6 évesen kezdett el ugrálókötelezni. 

Nyilván a korai kezdésnek köszönheti az Európa bajnoki 1., míg  

világbajnoki 3. helyezését, amelyet egyéni kategóriában sikerült 

elnyernie, ahol csapattársai is dobogós helyezésekkel térhettek 

haza. Edzője, Kovács Judit többszörös Európa- és világbajnok, 

valamint csapattársai szintén neumannos diákok, Kis Zsófia és 

Hanuszik Éva, míg Csalánosi Zsófia immáron a Budapesti 

Gazdasági Főiskola diákja. 

 

Arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen távlatokat nyitott meg 

neki a sport, a legfontosabbnak tartotta, hogy a rengeteg utazás 

és bajnokság révén új emberekkel, olykor kultúrákkal 

ismerkedhetett meg, mivel számára nagyon fontosak az emberi 

kapcsolatok. Szinte már az egész világot bejárták, tavaly ősszel 

például Dubaiban mérettették meg magukat. 

 



Hannának egyre aktuálisabbá válik a felsőoktatás kérdése. 

Elmondása szerint nagyon szeret utazni, ezért tervei szerint 

egyetemi évei alatt, vagy az első év előtt egy teljes évet utazással 

szeretne tölteni. Távolabbi céljaiként említette, hogy nemzetközi 

színvonalú sportklubokban, mint tanító szerepelhessen, amely 

rendkívüli kitartást és céltudatosságot igényel. 

Nagyon fontos elem a sportban a csapatszellem. Egy 

sportembernek olyan tulajdonságai vannak, amely gyakran 

hiányzik azokból, akik soha életükben nem sportoltak. Külön 

kiemelte a kitartást, mint erényt, és azt hogy mindig lebegjen a 

szemünk előtt valami távolabbi cél, amiért bármire képesek 

lennénk. Csapatként dolgozni azt jelenti, hogy bizalommal kell 

együttműködni a csapattársakkal, ismerni kell továbbá minden 

mozdulatukat és bízni kell a másikban. 

 



 

Bízzunk benne, hogy Hanna még sok évig folytatja az 

ugrókötelezést, és remélhetőleg még számos kiemelkedő 

eredménye révén fogunk róla hallani. 

    

 

Tóth Olivia 

Neumann János Középiskola és Kollégium 12.E 

 


