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adószáma: 18454040-2-06   

TAO bankszámla up.: 1820 3088 – 0601 5986 – 4001 0019 

Székhelye: Hódmezővásárhely, Lenkei u. 2.       

Telefon/fax: +36/62-242 683 

Internet: http://vasarhelyikosarsuli.hu       

E-mail: dr.elekandras@t-online.hu  
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A VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMADATAI:  

  

A Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE csapatai a 2016/2017-s bajnoki idényben: 

Korosztály   edző     bajnokság    játékengedély 

U23-s csapat - Utasi Gábor, Czuprák László - NB I/B-s u23 bajnokság    - 18 fő 

U18-s csapat - Nemes Péter, Czuprák László - országos junior bajnokság   - 16 fő 

 erőnléti edző mindkét csapatnál: Vas Péter 

U16-s csapat  -  Szabó  Attila, Mócsai Milán - országos kadett bajnokság  - 21 fő 

U14-s csapat - Mócsai Milán, Czibere Z.  - országos serdülő bajnokság   - 17 fő 

U13-s Kobrák - Vas Péter, Varga Zalán  - országos serdülő bajnokság   - 16 fő 

U12-s Bikák - Utasi Gábor, Szabó Péter - országos gyermek bajnokság  - 17 fő 

U12-s Kishódok - Kotormán  Zsuzsa   - országos gyermek bajnokság  - 17 fő 

U12-s Turbócsigák - Szabó Péter    - országos gyermek bajnokság  - 18 fő 

U12-s Mambák - Mócsai Milán, Czibere Z.- országos gyermek bajnokság  - 19 fő 

U11-s Cápák - Pavlovics Vuk, Kelemen B. - országos kenguru bajnokság   - 20 fő 

U11-s Villámok - Patkós József    - országos kenguru bajnokság   - 19 fő 

U11-s Farkasok - Kelemen Balázs   - országos kenguru bajnokság   - 20 fő 

U11-s Gepárdok - Mócsai Milán, Czibere - országos kenguru bajnokság    - 16 fő 

U11-s Rókák - Nemes Péter, Utasi G.   - országos kenguru bajnokság   - 17 fő 

U11-s Pacsirták - Czuprák László   - országos kenguru bajnokság   - 18 fő 

U10-s válogatott - Czuprák L. Varga Z.  - országos kenguru bajnokság    - 10 fő 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Előkészítő NLG - Szabó Attila, Utasi Gábor - Dobd a kosárba program I-II. - 40 fő 

Előkészítő Liszt - Czuprák László       - Dobd a kosárba program I-II. - 30 fő 

Előkészítő Szent István - Kotormán Zsuzsa  - 1-2. osztályosoknak   - 15 fő 

Előkészítő Varga Tamás – Pavlovics Vuk  - 2-3. osztályosoknak   - 20 fő 

Előkészítő Kertváros - Mócsai Milán   - 1-2. osztályosoknak   - 34 fő 

Előkészítő Kertváros - Mócsai Milán   - 3-4. osztályosoknak   - 28 fő 

http://vasarhelyikosarsuli.hu/
mailto:dr.elekandras@t-online.hu
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Szakmai munkánk ismertetése: 

- Sportolói létszám 

 Az előbb ismertetett korosztályos bontásban 279 fő utánpótláskorú játékosunknak kér-

tünk játékengedélyt. Emellett mintegy 110 fő (1.-2. osztályos) részére tartottunk előkészítő 

foglalkozásokat, és kb. 30 (3-4. osztályos) gyereknek felzárkóztató foglalkozást. 

- Edzők 

 Főállású alkalmazottunk nincs, mind a 13 edzőnk megbízásos jogviszony alapján dolgo-

zik. 1 testnevelő tanár edzőnknek van felsőfokú szakedzői végzettsége, 8 főnek középfokú 

edzőije, 2 edzőnk alapfokú edzői végzettséggel rendelkezik. két fiatal most jár iskolába. Szin-

te minden edzőnk 2-2 csoporttal foglalkozik. Az összes válogatott csapatunknak 2-2 edzője 

van! A 16 csapatnál kb. nettó 80.000.- az átlag keresetük. 

- Létesítményhelyzet 

 A 2016/2017-s bajnoki (és tan-) évben minden csapatunk edzéslehetőségét sikerült elfo-

gadhatóan megoldani. TAO pályázattal fel lett újítva a Hódtói Sportcsarnok és az SZTE Mg-i 

Főiskola öltözői. 2016 elejére a Város felújíttatta a Kertvárosi termét, így az edzésszám kezd 

elég lenni. Sajnos az u12 és u11 csapataink nagy része nem szabályos, iskolai termekben edz.  

- Tárgyi feltételek 

 Az összes csapatunknak jó minőségű új meze van, a nagyobbak edzőmezt és melegítőket 

is kaptak. A folyamatosan vásárolt labdákkal minden csapatunk kiváló szakmai munkát vé-

gezhet. Új (állítható magasságú) palánkokat vettünk tavaly minden iskolába!!  

- Versenyeztetés 

 U20/23: az NB I/B-s bajnokság keleti csoportjában 5. hely (9 győzelem – 11 vereség) 

 U18: országos bajnokság déli/A regionális csoport – 2. és 2. hely (10 győz. – 4 vereség) 

 U16: országos bajnokság déli/C regionális csoport - 1. és 3. hely (10 győz. – 6 vereség) 

U14/A: délkeleti 1 hely (10 győzelem – 0 vereség) az országos főtáblára jutottak. 

 Az Országos Főtáblán 1. hely (12 győzelem – vereség) Országos Döntő 2. hely!!  

U14/B: délkeleti 9. hely (5 győzelem – 5 vereség) az országos főtáblára nem jutottak be.  

 A tavaszi regionális bajnokságban dél-kelet 5. hely (4 győzelem – 4 vereség)  

U12: négy csapatunk vesz részt az országos bajnokság Szolnoki régiójában –  

a Bikák az A/B, a Turbócsigák és Kishódok a D/E, a Mambák a G/H csoportban. 

U11: hat csapatunk vesz részt az országos bajnokság Szolnoki régiójában – 

Cápák „A” csoport 1. hely – Országos dzsemborira jutottak!! 

Farkasok és Villámok a C/F, Pacsirták és Gepárdok a G/J, Rókák a „K/L” csoport. 
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Pénzügyi beszámoló: 

 

1./- Utánpótlás-nevelési jogcímre a 67.387.450.- forintból megszereztünk 57.670.082.- fo-

rintot + az önrészt hozzátéve felhasználtunk 53.767.903.- forintot 2017.06.30-ig, így:  

 Sportfelszerelés: mezek, edzőmezek, melegítők, labdák        1.324.051.- 

 Gyógyszer/kötszer: ragasztó és peha vásárlásra               256.581.- 

 Személyszállítás busszal:               4.633.888.- 

 Nevezési költségek: alig volt a csapatoknak 2016/17-ben             302.580.- 

 Rendezési költségek: csapataink hazai bajnoki, ill. felkészülési és  

nemzetközi mérkőzéseinek/tornáinak kiadásaira    3.982.899.- 

 Verseny- és játékengedélyek költségei: nagyon keveset kellett költeni       310.260.- 

 Sportlétesítmények bérleti díja: Hódtói Csarnok, Kertváros, Főiskola  11.192.284- 

 Szállás és étkezés: a hazai rendezésű tornáinkon, edzőtáboraink alatt   3.100.000.- 

(2017. június végén derült ki, hogy túlléptük a tervezetet – szóban és írásban is jeleztem) 

 Személyi ráfordítások: a 23 csoportunk edzőinek megbízási díja   28.607.857.-   

Jóval kevesebb pénzt költöttünk, mert az előző szezonból is maradt és eleinte spórolni is 

kellett (2016. december végéig lehetőségeink fele sem jött be). Maradt 12.414.960.- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SFP-HOSSZ 2015/16-ből a megmaradt 8.528.106.- + a 972.734.- önrészt = 9.500.840.- 

forintot azokban a költség nemekben használtuk fel 2016.12.31-ig, ahol volt maradvány: 

 személyszállítás busszal   1.219.685.- 

 rendezési költségek    1.546.659.- 

 sportlétesítmények bérleti díja 4.178.820.- 

 személyi (edzői) ráfordítások  2.569.963.- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2./- UP közreműködői díj jogcímre a megszerzett 1.137.280.- forintból felhasználtunk 

823.837.- forintot:   

 Könyvelésre:                     569.837.- 

 Könyvvizsgálatra              254.000.- 

 

3./- Versenyeztetés jogcímre a teljes támogatást (2.157.821.- forintot) megszereztük + ön-

részt hozzátéve teljes egészében felhasználtuk = 2.400.001.- forintot:      

 Mérkőzésekkel kapcsolatos költségekre  és játékengedélyekre     2.399.489.- 

 Közreműködői (könyv-vizsgálói) költségekre       40.000.- 

  

4./-  Tárgyi eszköz felújítás jogcímre a teljes támogatást (3.486.061.- forintot) megszerez-

tük + az önrészt hozzátéve teljes egészében felhasználtunk = 4.995.178.- forintot:      

 SZTE öltözőfelújításal kapcsolatos költségekre         4.925.178.- 

 Közreműködői (könyv-vizsgálói) költségekre       70.000.- 
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A Vásárhelyi Kosársuli 

2016/17-s bajnoki évre tervezett szakmai programjának  

megvalósulása: 2016.07.01. – 2017.06.30. 

 
Utánpótlás nevelési programunk alapja ebben a bajnoki évben is: vissza az alapokhoz! 

„Labdát minden gyerek kezébe”azaz iskolai bázisunk kiszélesítése, és sportolói létszá-

munk növelése. Természetesen a személyi és tárgyi feltételek javításával. 

Új célunk is sikerült: „Mennyiségből minőséget!!” 

 

ISKOLAI SPORT 

 

- mindennapos testnevelés: A Németh László Gimnázium és Általános Iskolával meg-

kötött együttműködési megállapodás keretében két fő (általunk kiválasztott, Testnevelési 

Egyetemet végzett) kosárlabda szakedzői képesítéssel rendelkező testnevelő tanár dolgozik.  

A mindennapos testnevelésben szerepet vállalva a 2016/17-s tanévben a 3. és 4. osztá-

lyoknak 2-2 „kosárlabdás” testnevelés órájuk volt. A körülmények ideálisak, hiszen az iskola 

tornaterme a Hódtói Sportcsarnok. 16.30 óráig keresztben 3 pályán folyhatnak az órák – ösz-

szesen 6 osztály fiútanulóinak. Ezeken az órákon a testnevelő tanárok munkáját 1-1 általunk 

küldött edző is segíti. Ez az iskolával részt vesz a „Dobd a kosárba” programban is. 

  

- iskolai bázis szélesítése: Bázisiskolánk mellett már 4 másik általános iskolában is tar-

tunk előkészítő foglalkozásokat az 1-2. és a 3-4. osztályosok részére: a Kertvárosi-, a Varga 

Tamás-, a Szent István- és a Liszt Ferenc Általános Iskolákban. Ez utóbbiban megy a „Dobd 

a kosárba” program is. A Kertváros kivételével ezeken a helyeken kicsi a terem, ezért nem 

az összes gyereknek, csak az évfolyamonként kiválasztott 14-16 főnek tartottunk foglalkozá-

sokat. 

 Ennek köszönhetjük, hogy 6 azaz hat (!!) csapattal veszünk részt az Országos Kenguru 

Bajnokság (U11) szolnoki területi küzdelmeiben. 

Immár a negyedik tanévet zártuk le, így gyermek csapatból (U12) ismét négyet tudtunk 

indítani az Országos Gyermek Bajnokságban. 

 

- alsó tagozatos rendezvények: 

Az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak négy kosárlabda dzsemborit szerveztünk, 

amelyeken az 5 iskolából mintegy 70-80 kisdiák vett részt. Sorversenyek, játék, dobóverse-

nyek és ügyességi feladatok is voltak.   

 

- diáksport rendezvények:  

November elejétől indult a városi általános iskolai bajnokság, amelyen a három korcso-

portban (II., III. és IV.) a Város általános iskoláinak 80%-a indult! Középiskolai szinten ama-

tőr városi bajnokságot szerveztünk. Volt FIBA 3x3 bajnokság is. 

 

 - a szakmai munka és a tárgyi feltételek javítása: 

 A fenti iskolák mindegyikében kosárlabda edzői végzettségű testnevelő tanárok foglal-

koznak a gyerekekkel, de segítőik is edzők. A Kosársuli SE biztosítja az órák és edzések 

megtartásához szükséges labdákat, és a gyerekek részére a felszerelést (mezeket). 
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VERSENYSPORT 

 

 Alapcélunk volt, hogy minden kosárlabdázni kívánó fiatalnak tudjunk edzés- és já-

téklehetőséget biztosítani. A 2016/17-s bajnoki szezonban 15 utánpótlás csapatunk in-

dult az MKOSZ által szervezett, rendezett bajnokságokban. 

 

- a sportolói létszám növelése, csapataink versenyeztetése 

  

Rendkívül sikeresek voltunk, már az első három év alatt elértük azt a versenyzői (és elő-

készítő) létszámot, amelyet a 4 éves középtávú fejlesztési programunk végére terveztünk!! 

279 fiatal játékosunk szerepel az MKOSZ nyilvántartási programjában, emellett kb. 110 

gyereknek tartottunk előkészítő, és kb. 30-nak tömegsport foglalkozásokat. 

15 utánpótlás csapatunk indult az MKOSZ által szervezett bajnokságokban. 

 

- tárgyi feltételek javítása 

 

 Valamennyi korcsoportos csapatunk megfelelő körülmények között tud edzeni, bár óra-

számra keveset. A három iskolai U12-es és öt iskolai U11-es együttesünkkel sajnos (csarnok 

hiányában) csak iskolai termekben tudunk dolgozni.  

 Négy iskolába az elmúlt években vásároltunk állítható magasságú palánkokat a kicsik-

nek! 2015/16-ban a Kertvárosi Általános Iskola új termébe 2 verseny- és 4 gyakorló palánkot 

vettünk, ezen kívül egy kétkijelzős elektromos eredményjelzőt is. Így ebben a teremben és a 

felújított SZTE Mg-i Főiskolán bármilyen utánpótlás mérkőzést le lehet játszani. 

Mezeket most alig kellett venni, de az előző szezonban vásároltakkal együtt minden csa-

patunknak szép meze van. Labdákat ismét vásároltunk, így elfogadható számban és minőség-

ben vannak. Sok csapatunk kapott edzőmezeket. Melegítőt két csapatnak vettünk, mert alig 

két éve kapott az u13-ig mindenki. Cipők, táskák vásárlása ezúttal sem sikerült. 

  

- a szakmai munka fejlesztése 
 

 Csapataink edzői (a jelenlegi szintünkhöz képest) megfelelő végzettséggel rendelkeznek. 

Legtöbbjüknek testnevelő tanári diplomájuk is van. A bajnokságban most 13 edzővel kötöt-

tünk megbízási szerződést. Közülük 3 fő Testnevelési Egyetemet végzett szakedző, 6 fő kö-

zépfokú, 2 pedig alapfokú edzői végzettséggel bír. Két fiatal most jár edzőire.  

Igyekeztünk a szakmai munka minőségét emelni azzal, hogy ebben a bajnoki szezonban 

is szinte minden csapatunk edzőjének volt egy segítője is. Edzőink jó pár hazai továbbképzé-

sen részt vettek, de szerbiai és romániai kapcsolataink révén a szomszédos területek edzőivel 

is folyamatosan konzultáltak. A legtöbb edzőnknek 2 csapata volt. 

 

- nemzetközi kapcsolatok kialakítása  

 

 Határ menti kapcsolataink révén utánpótlás csapatainkkal tornákon, edzőmeccse-

ken vettünk részt Aradon, Temesváron, illetve Beogradban, Zrenjaninban, Zomborban, 

Apatinban, Vrbeaszon, NoviSadon, Szabadkán, Becsén, Szenttamáson és Topolyán is. 

Ezek az utak mind a gyerekeknek, mind az edzőknek nagyon hasznosak voltak. 

 

- streetball (és B33)  
A Hódtói Sportcentrum street-ball pályáin 2016/17-ban is jó pár programot szervez-

tünk. Városunk főterén Decathlon diákolimpia Döntő és OTP Adidas streetball is volt. 
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BESZÁMOLÓ AZ EGYES KOROSZTÁLYOKRÓL 
 

 

U20: NB I/B-s U20/23-s bajnokság (1997/98)  

 

Nem túl szerencsésen játszottunk (3-4 nyerhető meccset is elbuktunk) az NB I/B 

Keleti csoportjában az 5. helyen végeztünk, 9 győzelemmel – 11 vereséggel.  

Három túlkoros játszott le a felnőtt csapatból, de nem meghatározók még az u20-

ban sem. Sajnos nélkülük ki sem lett volna a csapat.  

Összességében kevés ilyen korú játékosunk van, ugyanis a továbbtanulás miatt so-

kan elmennek már 18 éves korukban – mások pedig eddigre abbahagyják. A jobbak 

pedig elmennek „A” csoportba. A felfelé játszó junioroknak viszont remek lehetőség 

lenne plusz mérkőzésekre, de sajnos úgy tűnik, hogy a 17-18 évesek közül senki sem 

akar „kosaras lenni”. Jól elvannak edzéseken (minimális koncentrációval), de meccset 

játszani szeretnek. Ez elég amatőr felfogás. A cél a játéklehetőség biztosítása volt a 

fiataloknak, ez teljesült. Márciustól a megyei felnőtt bajnokságban játszottak. 

A fiúk a Hódtói Sportcsarnokban edzettek, egy részük a felnőttekkel is, más ré-

szük a juniorokkal is. Saját, külön edzésük 4x1 ¼ óra volt. Utasi Gábor szakedző + 

Czuprák László segédedző felállásban sok egyéni képzést tudtak tartani. Rendkívül 

hasznos volt Vas Péter erőnléti edző munkája. Öt játékos felnőtt NB I/B-s csapatunk-

ban is rendszeresen játszott, igaz muszájból. Képességeikhez képest jól helyt álltak. 

 

  
 

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B (U20) – edző Utasi Gábor és Czuprák László 
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U18: Junior bajnokság (1999/2000) 

 

Ismét új edzővel vágtak neki a szezonnak. Az elmúlt idényhez hasonlóan ezúttal is 

csak a regionális bajnokságba neveztük őket, ott tudásuknak megfelelően helyt álltak, 

ősszel az országos bajnokság déli/c regionális csoportjában a 2. helyen végeztek (6 

győzelem – 2 vereség). Ezzel a régiós döntőbe jutottak. Tavasszal szintén ugyanezt 

érték el (4 győzelem – 2 vereséggel)  

Edzőjük ambiciózus fiatalember, főiskolát végzett testnevelő. Sajnos kevés helyi 

kapcsolattal rendelkezett, ezért nem tudott új gyerekeket szerezni vagy a régieket visz-

szacsábítani. A létszám kicsi, az edzéslátogatottság közepes – akárcsak a játékosok 

tudása. Sajnos nem tudtunk plusz barátságos mérkőzéseket szervezni nekik. 

Hetente 4x 1 ¼ órát edzettek a Hódtói Sportcsarnokban és a Főiskolán, Nemes Pé-

ter tanár/edzővel, akinek a tapasztalt Czuprák László szakedző az egyéni képzésekben 

segített. Februártól Nemes Péter edző elköltözött, Czuprák mester vitte tovább a csapa-

tot. Az ambiciózusabbak részt vettek az u20-as edzéseken is. Ez + Vas Péter erőnléti 

edzői munkája legjobbaknak nagyon hasznos volt. 

Az edzésre járók száma folyamatosan kevés volt, hiába csökkentettük az edzés-

számot. Május közepén befejeztük a szenvedést… A jobbak és ambiciózusabbak ter-

mészetesen tudtak edzeni az U20/23-as csapattal. 

 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli junior (U18) – edző Nemes Péter és Czuprák László 
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U16: Kadett bajnokság (2001/2002) 

 

A 2001-es születésűek egyesületünk legpechesebb csoportja, szinte évente válto-

zott az edzőjük – és (talán emiatt) évről-évre fogy a létszámuk. A 2015/16-os bajnok-

ságban Szabó Attila TF-et végzett tanár/szakedző lett a vezetőedzője a csoportnak. Si-

került néhány új játékost (kimondottan magasakat!!) szereznie, akik sajnos nem ma-

radtak meg. Augusztusban össze lettek vonva Mócsai Milán nagy létszámú, jó képes-

ségű 2002-seivel. Heti 4x 1 ½ óra edzésidejük volt a Hódtói Sportcsarnokban és az új 

Kertvárosi teremben. Az edzőpáros kiemelkedő szakmai munkát végzett, de… az idő-

sebbekből és a fiatalabbakból is sokan lemorzsolódtak. Főleg a magasak… 

Megpróbálkoztak a kiemelt kadett selejtezővel (teljes kudarc), így az MKOSZ re-

gionális bajnokságában játszottak, ahol csoportjukat (déli régió/C) ősszel megnyerték: 7 

győzelem – 1 vereség. Tavasszal a kiemelt régióban harmadikok lettek (3 gy. – 5 v.) 

A Hódtói Sportcsarnok és a Kertvárosi, mint új helyszín javított az edzéskörülmé-

nyeiken, kiváló a hozzáállásuk. Zömében a 2002-esekre épül a csapat, sajnos többen 

kimondottan alacsonyak. Sokat javultak úgy támadásban, mint védekezésben. 

Nem reménytelenek. Szerencsére van néhány igen tehetséges fiú is közöttük – 

akikkel foglalkoznak külön is az edzők. Egyénileg és csapatszinten is sokat fejlődtek: 

a csapat zöme erős közepes szintre lépett föl. Javult a védekezésük, igaz támadásban 

még mindig inkább bravúr kosarakat dobnak… 

 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli kadett (U16) – edző Szabó Attila és Mócsai Milán 
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U14/A: Serdülő bajnokság (2003) – ORSZÁGOS MÁSODIK HELY!! 

 

Két csapattal (egy jóval és egy közepessel) indultunk az Országos Serdülő Bajnok-

ságban. Külön a 2003-asok, mint Kosársuli „A” – és külön a 2004-esek, Kosársuli „B” 

néven. Ez két szempontból is jó döntés volt: a nagyok végig jó meccseket tudtak ját-

szani, és bejutottak az országos főtáblára, másrészt kb. 35 játékosunk tudott folyama-

tosan (hétről/hétre) pályára lépni.   

A Vásárhelyi Rakéták oktatója Mócsai Milán edző (NB I-es játékos), segítője 

Czibere Zoltán edző (NB I-es játékos).  Ez a gárda, szinte ugyanebben az összetételben 

országos bajnok volt u11-ben, majd u12-ben is. 

Kiválóan sikerült erdélyi edzőtáborozásuk után a csapat 4x 1,5 órát edzett: kétszer 

a Csarnokban, kétszer a Főiskolán. Az országos serdülő bajnokság területi alapszaka-

szát elképesztő fölénnyel nyerték meg a Szolnok, Kecskemét és Szeged „A” csoportos 

klubjainak csapatai előtt. Mérlegük 10 győzelem – 0 vereség volt. Az Országos Főtáb-

la mind a négy fordulóját veretlenül zárták: 12 győzelem – 0 vereség. 

Ambiciózus edzőjüknek és Simon Zoltán sportszervezőnknek köszönhetően jó né-

hány hazai és nemzetközi barátságos mérkőzésen és tornán is részt tudtak venni. A legjobb 

vajdasági szerb csapatok ellen sok önbizalom növelő győzelem és néhány tanulságos vereség 

született. Az Országos Serdülő Döntőn 2. helyet szerezték meg!! (4 győzelem – 1 vereség) 

Az edzések elsődleges célja a technikai elemek javítása volt, sok egyéni képzéssel. 

Hétről-hétre javultak, látszik az elvégzett munka eredménye. 

  

 
  

Vásárhelyi Kosársuli serdülő/A (U14) – edzők Mócsai Milán és Czibere Zoltán 
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U14/B: Serdülő bajnokság (2004) 

 

A Vásárhelyi Kobrák csapata 2014 őszén, mint városi u11-es válogatott jött létre. 

Nagyon lent kezdtek, de folyamatosan haladtak fölfelé – és végig nagyon sikeresek 

voltak. 2015/16-ban mint u12-es válogatott folytatták az előző szezon sikersorozatát. 

Az alapszakasz valamennyi meccsét megnyerve a 3. sz. (Szolnoki) Régió bajnokaként 

az összevont Felső-házban folytatták. Összesen 13 győzelem – 4 vereség mérleggel 

másodikként bejutottak az Országos Dzsemborira. 

A 2016/17-es szezonban együtt maradtak, és Kosársuli „B” néven igen jó meccse-

ket játszottak az Országos Serdülő Bajnokság területi alapszakaszában: 6 győzelem – 4 

vereség mutatóval a főtáblára nem jutottak be, ezért tavasszal is a regionálisban maradtak. Itt 

4 győzelem – 4 vereség mutatóval zártak. 

Ők is számos hazai és nemzetközi barátságos meccset játszottak pluszban.  

Oktatójuk évek óta Vas Péter edző (NB I-es játékos), segítője Varga Zalán edzőta-

nuló (NB I-es játékos).   

Ez a csapat is 4x 1 ½ órát edz a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében. Az edzé-

sek elsődleges célja a technikai elemek javítása, nem az eredmény. Az idény végére 

már kezdett látszani az elvégzett munka játékukon, és a sok egyéni foglalkozás telje-

sítményükön. A 4-5 legjobb pluszban járhat a Csarnokba is, az „A” csapat edzésére. 

    

  
 

Vásárhelyi Kobrák (U13) – edző Vas Péter és Varga Zalán 
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U12: Gyermek bajnokság (2005/2006)  

 

A 2016/17-s bajnoki szezonban is négy csapattal tudtunk indulni. Valamennyien 

az Országos Gyermek Bajnokság 3. számú, szolnoki területi csoportjában indultak. 

A négy csapat játékosai közül többen bekerültek a 2005-ös városi válogatottba, és 

„kettős” játékengedéllyel ott is játszottak. A legügyesebb u11-esek pedig iskolájuk 

u12-es együttesében jutottak plusz játéklehetőséghez. 

 

A Vásárhelyi Bikák a Kosársuli u12-es válogatottja. Iskolai foglalkozásaikon kí-

vül heti három plusz edzésük volt, Utasi Gábor szakedző vezetésével a Főiskolán. 

Segítője Szabó Péter edzőképzőre járó NB I-s játékos. Végig az „A” és „B” csopor-

tokban játszottak, de a 4. helyen végeztek (4 gy. – 4 v.) így nem jutottak a felsőházba. 

Talán jobban is jártak, mert az összes tavaszi meccsüket (8 győzelem) megnyerve elsők 

lettek. Sikerült néhány nemzetközi találkozót is szervezni nekik, amiből sokat tanultak. 

 

 
 

Vásárhelyi Bikák (U12es válogatott) – edző Utasi Gábor és Szabó Péter 
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 A többi csapat közül a Vásárhelyi Turbócsigák (2005/2006) voltak a legjobbak. 

Szabó Péter edző (NB I-es játékos) tanítványai a Németh L. Gimn. és Ált. Iskola ta-

nulói, akiknek az alsóbb csoportokban 11 győzelem – 5 vereség volt a mérlegük.  

 

Vásárhelyi Turbócsigák (U12) – edző Szabó Péter 

 

A Vásárhelyi Kishódok (2005/2006) Szöginé tanár/edző tanítványai, akik a Szent 

István Ált. Iskolába járnak. 8 győzelem – 8 vereség volt az eredményük, de végig az 

alsóbb csoportokban játszottak. Legjobbjaikból lett a 2005-ös válogatott majdnem fele.  

 

Vásárhelyi Kishódok (U12) – edző Szöginé Kotormán Zsuzsa 
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A Vásárhelyi Mambák mindannyian a Kertvárosi Ált. Iskolába járnak, és u11-es 

korúak. Később szálltak be a Gyermek Bajnokságba, de az alsóbb csoportokban sorra 

nyerték meccseiket (7 gy. – 5 v.). Mócsai Milán edző (NB I-es játékos) tanítványai 

nagy része bekerült a 2006-os válogatottba. 

 

 

Vásárhelyi Mambák (U12) – edző Mócsai Milán 
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U11 – Kenguru bajnokság (2006/2007) 

 

A 2016/17-s bajnoki szezonban – köszönhetően a mindennapos testnevelés kere-

teiből és az előkészítő csoportjainkból kikerülő gyerekeknek – hat, azaz 6 csapattal 

indultunk. Valamennyien az Országos Kenguru Bajnokság 3. számú, szolnoki terüle-

tén rendezett tornákon vettek részt, a különböző erősségű csoportokban.  

Ez a korosztály volt számunkra a legfontosabb ebben a szezonban is. Sikerült 

akkora létszámot létrehoznunk, amelynél nagyobbal már el sem bírnánk. Mint-

egy 150 gyerek járt edzésre a hat csapathoz, 120-nak volt játékengedélye. 

A gyerekeknek és a szülőknek egyaránt nagy élmény volt a 7 hónapig tartó bajno-

ki sorozat. A sok csapatunknak köszönhetően minden fordulóban rendezhettünk, így 2-

3-4 csapat itthon játszott. Vásárhelyen, a Hódtói Csarnokban vagy a SZT Mg-i Főisko-

lán, vagy a Kertvárosi teremben voltak a tornák. Az országos versenyrendszerben 16-

16 meccse volt a csapatoknak, amihez jött még jópár hazai, vidéki torna és edzőmeccs 

is. Ezek a csapatok 3-3 edzésen, ill. kosaras testnevelés órán vettek részt hetente. A 

legjobbaknak külön „2006-s városi válogatott” edzést is tartottunk (2x 1 ½ órát plusz-

ban) az SZTE Mg.-i Kar termében, nagy pályán – két edzővel.  

Mind a 6 csapatnak szakképzett edzője van: 1 fő szakedzői, 4 fő edzői, 2 fő oktatói 

végzettséggel, 1 fő most jár edzőire. Valamennyi csapat sajnos csak saját iskolájában 

tudott edzeni, mert egyszerűen nincs elég hely Vásárhelyen számunkra. A legügyeseb-

bek viszont „válogatottként” szabályos, nagy pályán is tudtak folyamatosan készülni. 

Az U11-ben nem az eredmény volt a lényeg, hanem hogy minél többen játszhassanak. 

Ez tökéletesen sikerült. 

A u u11-es válogatottunk, a Vásárhelyi Cápák veretlenül nyerte a 3. számú (szol-

noki) régió „A” csoportját (16 győzelem – 0 vereség) – majd sikerrel szerepelt a régiós 

döntőn is, és az Országos Dzsemborira jutott!! 

A Gepárdok, Farkasok és Pacsirták a középmezőnyben vitézkedtek („D” – „H” 

csoport), a Villámok és Rókák kicsit hátrébb játszottak („K”-„M” csoportokban). 

 

Vásárhelyi Cápák (2006) – ez a Kosársuli városi válogatott. 

Vásárhelyi Gepárdok (2006/2007) – a Kertvárosi Ált. Iskola 3-4. o. csapata. 

Vásárhelyi Pacsirták (2006/2007) – a Liszt Ferenc Ált. Iskola 3.-4. o. csapatunk. 

Vásárhelyi Farkasok (2006/2007) – a Németh László Ált. Iskola 4. o. csapata. 

Vásárhelyi Villámok (2006/2007) – a Szent István Ált. Iskola 3-4. o. csapata. 

Vásárhelyi Rókák (2006/2007) – a Németh László Ált. Iskola 3. o. csapata. 
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Vásárhelyi Cápák u11 – edzők: Pavlovics Vuk és Kelemen Balázs 

 

 

 

 

 

Kertvárosi Gepárdok u11 – edzők: Czibere Zoltán és Mócsai Milán 
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Vásárhelyi Pacsirták u11 – edző: Czuprák László 
 

 

 

  

Vásárhelyi Villámok (U11) – edző Patkós József 
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Vásárhelyi Farkasok (U11) – edző Kelemen Balázs 

   
 

Vásárhelyi Rókák (U11) – edző Nemes Péter, majd Utasi Gábor 
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Előkészítő csoportjaink 2016 

 

 

Kertvárosi Általános Iskola 

 

 

Varga Tamás Általános Iskola
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Nemzetközi felkészülési mérkőzések, tornák 2016/2017 

 

Elsősorban a kisebbek: a serdülő/A és csapatunk, valamint a gyermek és kenguru 

válogatottunk (Bikák és Cápák) játszott vajdasági szerb csapatokkal rendkívül hasznos 

barátságos meccseket. A hazai nemzetközi tornákon kívül Szerbiában – Beogradban, 

Zrenjaninban, Szabadkán, Becsén, Somboron, NoviSadon, Vrbason, Szenttamáson és 

Topolyán is jártunk. Romániában Aradon és Temesváron játszottunk.  

 

 

2003-as csapatunk NoviSad-on (SRB) 

 

 

2006-as csapatunk Vrbas-on (SRB) 
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2004-es csapatunk Szenttamáson (SRB) 

 

2005-ös csapatunk Buzias-on (RO) 
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DIÁKOLIMPIA III. és IV. KORCSOPORT 

 

Hosszú évek óta vásárhelyi iskolák csapatai nyerik az általános iskolai megyei 

küzdelmeket, sőt legtöbbször két csapatunk is dobogós. 2016/17-ben mindkét korcso-

portban a területi döntőn is elsők lettek csapataink, bejutva ezzel az Országos Döntőbe. 

 

 

Németh László Általános Iskola 3. kcs. – Országos Döntő 6. hely (Mezőberény) 

 

 

 Szent István Általános Iskola 4. kcs. – Országos Döntő 7. hely (Debrecen) 
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DECATHLON B 3x3 DIÁKOLIMPIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI KORCSOPORT 

 

Ebben a tanévben a két vásárhelyi iskola végzett a megyei döntő első két helyén, 

majd a Budapesten megrendezett országos elődöntőn is ugyanez az eredmény szüle-

tett. Az Országos Döntőt 2017.05.20-án, Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren ren-

dezhettük meg. A tesitagozatos fiúk ezüstérmesek lettek!! 

 

 

Szent István Általános Iskola 4. kcs. – 2. hely (Hódmezővásárhely) 

 

 

Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 4. kcs. – 8. hely (Hódmezővásárhely) 
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U10/11-s NYÁRI NAPKÖZIS EDZŐTÁBOR 

 

Immár hatodik alkalommal rendeztünk a gyerekeknek ingyenes vagy önköltséges 

(csak az ebédért és strandbelépőkért kellett fizetni) nyári napközis foglalkozásokat. 

Két helyszín volt, most is „helyükbe mentünk” a gyerekeknek – azokban az iskolák-

ban, ahol előkészítőket tartunk év közben, most tábor volt: a Kertvárosi Katolikus- és a 

Németh L. Általános Iskolákban. Korosztályok: 2007/2008. 

A nagyobbak (2006) az SZTE Mg.-i Főiskola termében és a Sportcentrum street-

ball pályáin városi válogatott edzőtáborban vettek részt.  

A legtöbb gyerek mind a két héten ott volt a táborban. Naponta 8.00-16.00 közt 

voltak a foglalkozások.    

Első hét: 2016.06.19. – 2016.06.23. (három csoport – 62 fő) 

Második hét: 2016.06.26. – 2016.06.30. (három csoport – 62 fő) 

A tábor vezetői Utasi Gábor és Szabó Attila Testnevelési Egyetemet végzett, ko-

sárlabda szakedzők voltak, aki a foglalkozások tematikáját is összeállították. A gyere-

kekkel a felnőtt NB I/B-s csapat játékosai: Kelemen Balázs, Pavlovics Vuk, Szabó Pé-

ter, Varga Zalán és Vas Péter foglalkoztak. Valamennyien kosárlabda edzői végzett-

séggel rendelkeznek, vagy most járnak. Minden csoportnál segített egy-egy gyakorla-

ton lévő edzőképzőre járó fiatal (Molnár Bence, Orosz Imre és Drávai Tamás). 

 

  

A tábor résztvevőinek egyik csoportja ebédel a Főiskolán 
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Uzsonna, pihenés a Kertvárosi Iskolában 

 

 

  
 

Edzés a Sportcsarnokban 



 26 

  

 
 

Egy kis B 3x3 is belefért a Csarnokban 

 

 

  
 

Edzés a Főiskolán 
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Edzés a Kertvárosi Általános Iskolában 

 

 

 
 

 Egy kis kikapcsolódás a Népkerti játszótéren 
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Fagylaltozás ebéd után a Főutcán 

 

 

 

DVD nézés két edzés közt a Csarnokban 


