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Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület 
 

Alapítás éve: 1994   

Nyilvántartási szám: 06-02-0000963 

Az egyesület bejegyzése: Szegedi Törvényszék – Pk. 60197/1994/3.   

adószáma: 18454040-2-06   

TAO bankszámla utánpótlás: 1820 3088 – 0601 5986 – 4001 0019 

Székhelye: Hódmezővásárhely, Lenkei u. 2.       

Telefon/fax: +36/62-242 683 

Internet: http://vasarhelyikosarsuli.hu       

TAO támogatások: http://www.vasarhelyikosarsuli.hu/tao-tamogatas  

E-mail: dr.elekandras@t-online.hu  

Képviseli: dr. Elek András elnök (+36/30-338 0569) 

 

A VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMADATAI:  

  

A Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE csapatai a 2019/2020-as bajnoki idényben: 

             

Korosztály Edző Bajnokság Játékengedély 

Felnőtt Tóth Tamás NB I/B-s felnőtt bajnokság 18 fő 

U23 Tóth Tamás NB I/B-s u23 bajnokság 18 fő 

U18 Czibere Zoltán országos junior bajnokság 15 fő 

U16 Sasa Vejinovic országos kadett bajnokság 15 fő 

U16/B Kelemen Balázs regionális kadett bajnokság 15 fő 

U14 - Cápák Vas Péter országos serdülő bajnokság 17 fő 

U14/B - Gepárdok Varga Zalán országos serdülő bajnokság 21 fő 

U14 - U23 Vas Péter erőnléti edzés  

U12 - Kacsák Szabó Attila országos gyermek bajnokság 17 fő 

U12 - Párducok Pavlovic Vuk országos gyermek bajnokság 15 fő 

U11 - Delfinek Szabó Attila országos kenguru bajnokság 15 fő 

U11 - Villámok Patkós József országos kenguru bajnokság 16 fő 

U11 - Párduckölykök Perák Denis országos kenguru bajnokság 16 fő 

U11 - Krokodilok Czuprák László országos kenguru bajnokság 13 fő 

U10 - Oroszlánok Perák Denis megyei kenguru bajnokság   17 fő 

U10 - Farkasok Patkós József megyei kenguru bajnokság   14 fő 

U10 - Bikák Utasi Gábor megyei kenguru bajnokság   14 fő 

U10 - Kishódok Kotormán Zsuzsa megyei kenguru bajnokság   12 fő 

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

 

- Sportolói létszám 

 Az előbb ismertetett korosztályos bontásban 250 fő utánpótláskorú játékosunknak kér-

tünk játékengedélyt. Emellett mintegy 144 fő (1.-3. osztályos) részére tartottunk előkészítő 

foglalkozásokat, „Kosárpalánta” és „Dobd a kosárba” programot. 

- Edzők 

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

zik. 2 testnevelő tanár edzőnknek van felsőfokú szakedzői végzettsége, 9 főnek középfokú 

edzőije, 2 edzőnk alapfokú edzői végzettséggel rendelkezik. Számos csapatnál van segítője a 

vezető edzőnek. Mindenki fizetése MKOSZ Benchmark szerint alakul. 

- Létesítményhelyzet 

 A 2019/2020-as bajnoki évben szinte minden csapatunk edzéslehetőségét sikerült elfo-

gadhatóan megoldani a Hódtói Sportcsarnokban, az SZTE Mg-i Főiskolán és a Kertvárosi 

Ált. Iskola termében. Sajnos az u10/11-es csapataink egy része nem szabályos, iskolai ter-

mekben edz.  

- Tárgyi feltételek 

 Az összes csapatunknak jó minőségű, kitűnő állapotú meze van, a nagyobbak edzőmezt 

és melegítőket, cipőket is kaptak. A folyamatosan vásárolt labdákkal minden csapatunk el 

van látva bőven. Állítható magasságú palánkok vannak minden iskolánkban és termünkben.  

Előkészítő NLG Szabó Attila, Utasi 

Gábor 

Dobd a kosárba program 

I-II. 

37 fő 

Előkészítő Kertváros Perák Denis Dobd a kosárba program 

I-II. 

20 fő 

Előkészítő Liszt Czuprák László 1-3. osztályosoknak 25 fő 

Előkészítő Varga Tamás Czuprák László 1-3. osztályosoknak 20 fő 

Kosárpalánta Szt. István Szöginé Kotormán 

Zsuzsanna 

1. osztályosoknak 10 fő 

Kosárpalánta Szt. István Patkós József 2. osztályosoknak 16 fő 

Kosárpalánta Szt. István Szöginé Kotormán 

Zsuzsanna 

3. osztályosoknak 16 fő 
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- Versenyeztetés – Az MKOSZ 2020.03.17-én hozott döntése értelmében, a 2019/2020-as 

bajnokság azonnali hatállyal véget ért mindkét nemben és az összes korosztályban. Nem hir-

dettek sem bajnokot, sem kiesőt. Az eddig az időpontig elért eredmények a következők: 

Felnőtt: az NB I/B-s bajnokság Zöld csoportjában 6. hely (13 győzelem – 10 vereség) 

U20/23: az NB I/B-s bajnokság Zöld csoportjában 2. hely (17 győzelem – 2 vereség) 

 U18: országos bajnokság keleti regionális csoport – ősszel 1. hely (9 győzelem – 1 vere-

ség), regionális döntő 3. hely, majd tavasszal regionális 1. hely (9 győzelem – 1 vereség) 

U16: országos bajnokság dél-keleti regionális „A” csoport 1. hely (8 győzelem – 0 vere-

ség) majd régiós döntő 1. hely (2 győzelem – 0 vereség). A keresztjáték nem sikerült, ta-

vasszal ismét dél-keleti regionális II. „A” csoport 1. hely (3 győzelem – 0 vereség) 

 U16/B: országos bajnokság délkelet regionális „C” csoport (7 győzelem – 2 vereség) 

U14/A: délkeleti 5. hely (5 győzelem – 1 vereség) nem jutottak az országos főtáblára, 

majd Regionális Bajnokság A csoport 1. hely (6 győzelem – 0 vereség)    

U14/B: (4 győzelem – 2 vereség) nem jutottak az országos főtáblára, tavasszal regionális  

U12: két csapatunk vett részt az országos bajnokság Szolnoki régiójában –  

Párducok 4 győzelem – 8 vereség (a „B” – „D” csoportokban) 

Kacsák 6 győzelem – 6 vereség (a „D” – „F” csoportokban) 

U11: négy csapatunk vett részt az országos bajnokság Szolnoki régiójában – 

Párduckölykök 5 győzelem – 7 vereség (a „C” – „F” csoportokban) 

Villámok 4 győzelem – 8 vereség (az „A” – „D” csoportokban) 

Delfinek 8 győzelem – 4 vereség (a „D” – „F” csoportokban)  

Krokodilok 3 győzelem – 7 vereség (később neveztek, hátul játszottak) 

U10: Bikák, Oroszlánok, Farkasok, Kishódok csapatunk nevezett a megyei bajnokságba 
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Pénzügyi beszámoló – SFP-MOD01-12091/2019/MKOSZ: 

A 2019/20-s bajnoki (TAO) évben költségeink egy részét az előző támogatási időszak ma-

radvány pénzéből (SFP-HOSSZ01-10091/2018/MKOSZ) fedeztük – az aljogcímeken enge-

délyezett lehetőségek szerint. Ezért, plusz a Covid-19 miatt korán befejezett szezon követ-

keztében mindhárom jogcímen maradt pénz. 

 

1./- Személyi költségek jogcímre a jóváhagyott 1.878.114.- forint közvetlen támogatást 

megkaptuk, amiből felhasználtunk 1.308.222.- forintot. Az önrészt hozzátéve az NB I/B-s 

felnőtt edzőnk bére összesen 2.630.355.- forint volt. Maradt a számlánkon 569.892.- forint.   

     

2./- Utánpótlás-nevelési jogcímre a megszerzett 72.547.904.- forintból bejött 72.324.105.- 

forint közvetlen támogatás. Ebből felhasználtunk 32.370.879.- forintot, hozzátéve az ön-

részt, költöttünk 36.076.551.- forintot, szigorúan a jóváhagyott aljogcímeknek megfelelően:     

 Személyszállítás busszal:       1.859.200.-   1.668.207.- 

 Nevezési költségek:            90.000.-        80.756. 

 Verseny- és játékengedélyek költségei:      159.000.-      142.668.- 

 Sportlétesítmények bérleti díja:    6.872.963-   6.166.993.- 

 Szállás és étkezés:        1.042.290.-      935.230.- 

 Személyi ráfordítások:                  26.053.098.-         23.377.025.- 

  

 Utánpótlás közreműködői díj jogcímre elköltöttünk 705.017.- forintot: könyve-

lésre, könyv-vizsgálatra és TAO-elszámolási megbízásra.  

 

A felhasznált összes utánpótlás közvetlen támogatás 33.075.896.- Ft volt, így maradt 

utánpótlás nevelési jogcímen számlánkon 39.248.209.- forintunk. 

 

3./- Versenyeztetés jogcímre bejött a teljes 4.258.120.- forint közvetlen támogatás. Ebből 

felhasználtunk 2.369.205.- forintot. Az önrészt hozzátéve elköltöttünk 2.640.592.- forintot:  

 Rendezési költségekre    1.953.412.- (közvetlen támogatás: 1.752.650.-) 

 MKOSZ-nek fizetett igazolási kts.    297.180.- (közvetlen támogatás:    266.637.-) 

 Játékengedélyekre          390.000.- (közvetlen támogatás:    349.918.-) 

 

 Versenyeztetés közreműködői díj jogcímen felhasználtunk még könyv-vizsgálati díjra 

48.277.- forintot.  

így maradt versenyeztetés jogcímen számlánkon 1.840.637.- forintunk. 
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2019/20-s SZEZONRA TERVEZETT SZAKMAI PROGRAMJAINK  

 
Utánpótlás nevelési programunk alapja: „Mennyiségből minőséget!” – sportolói létszá-

munk megtartása (esetleges növelése), a személyi és tárgyi feltételek javításával. 

 

ISKOLAI SPORT 

- szakmai segítség a testnevelés órákon:  

A Németh László Gimnázium és Általános Iskolával megkötött együttműködési 

megállapodás keretében két fő (általunk kiválasztott, Testnevelési Egyetemet végzett) 

kosárlabda szakedzői képesítéssel rendelkező testnevelő tanár dolgozik. Az elmúlt tan-

évben is a 3. és 4. osztályoknak 2-2 „kosárlabdás” testnevelés órájuk volt.  

 

- „Dobd a kosárba” program: 

A Németh László Iskola mellett a Kertvárosi-, és a Liszt Ferenc Általános Iskolák-

ban is van csoport – mindhárom iskola részt vesz az MKOSZ országos programban. 

Utóbbi két iskola a mi általunk delegált edzők segítségével. 

 

- „Kosárpalánta program”: 

A Szent István Általános Iskola két kosárlabda edző testnevelője immár három cso-

portot visz: egy harmadikos, egy másodikos és egy elsős társaságot. 

 

- iskolai bázis szélesítése: 

Öt általános iskolában is tartunk előkészítő foglalkozásokat a 2. és 3. osztályosok ré-

szére. Igaz háromban kicsi a terem, ezért csak 14-16 főnek tartottunk délutáni órákat. 

 

- alsó tagozatos rendezvények: 

Az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak kosárlabda dzsemborit szerveztünk, 

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

versenyek és ügyességi feladatok is voltak.   

 

- diáksport rendezvények:  

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

csoportban (II., III. és IV.) a Város általános iskoláinak 80%-a indult! Volt FIBA 3x3 

bajnokságunk is az iskolai korosztályokban. 

 

 - a tárgyi feltételek javítása: 

 A Kosársuli SE biztosítja az órák és edzések megtartásához szükséges labdákat, és a 

gyerekek részére a mezeket. 
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VERSENYSPORT 

 

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

téklehetőséget biztosítani, valamint az országos bajnokságokban tudjanak versenyezni.   

 

- a sportolói létszám megtartása, csapataink versenyeztetése 

  

Évek óta teljesítőképességünk felső határán mozgunk, ez idén sem változott. A létesít-

mény helyzet miatt több gyerekkel nem tudunk foglalkozni. Több mint 200 fiatal játékosunk 

szerepel az MKOSZ nyilvántartási programjában, emellett majdnem 150 gyereknek tartot-

tunk előkészítő foglalkozásokat. 

16 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 U11-es együtteseink és az U10-es csapataink sajnos (saját 

csarnok hiányában) csak iskolai termeikben tudunk dolgozni.  

Mezeket idén csak pár csapat kapott, de az előző szezonban vásároltakkal együtt minden 

csapatunknak szép felszerelése van. Labdákat ismét vettünk, így elfogadható számban és mi-

nőségben vannak. Sok csapatunknak tudtunk kiosztani edzőmezeket. Melegítőket is vettünk, 

mert a legrégebbiek már kopottak és hiányosak voltak. Legjobb csapataink, az U16-osok és 

az U18-asok, valamint az U20-asok idén a melegítők mellett cipőket is kaptak. 

  

- a szakmai munka fejlesztése 

 

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

Többüknek testnevelő tanári diplomája is van. 13 edzővel kötöttünk megbízási szerződést: 

közülük 2 fő Testnevelési Egyetemet végzett szakedző, 2 fő a TF-en szerzett edzői diplomát, 

7 fő középfokú, 2 pedig alapfokú edzői végzettséggel bír. Ezen kívül egy felnőtt játékosunk 

most végzett, egy másik pedig most jár kétéves edzőire. 

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

az utánpótlás szakosztályvezető és a technikai igazgató is meglátogatott rengeteg edzést, és 

így a „több szem többet lát” elve alapján segítették az edzőket. Edzőink számos hazai to-

vábbképzésen részt vettek, és szerbiai kapcsolataink révén a vajdasági edzőkkel is konzultál-

tak. Emellett a legambiciózusabbak egyénileg is folyamatosan fejlesztik szakmai tudásukat.   
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BESZÁMOLÓ AZ EGYES KOROSZTÁLYOKRÓL 

2020.03.17-ig 
 

 

FELNŐTTEK: NB I/B-s Zöld csoport Alapszakasz 6. hely  

 

A csapatunk jelentősen megfiatalodott, az egyik legfiatalabb átlagéletkorú társaság 

lett az U23-as csapatokon kívül. Bekerült a csapatba a 2004-ben!! született Ságodi 

Róbert is. Reális célként a biztos bennmaradást a Zöld csoportban fogalmaztuk meg 

előzetesen.  

A szezont (rossz sorsolásunk miatt is) nagyon gyengén kezdtük, de 2020-ban a sok 

hazai meccsnek is köszönhetően szépen felzárkóztunk a tabella felső részére. 

13 győzelem – 10 vereség mutatóval végül a 6. (majdnem 4.) helyen zártunk. 

A csapatban csak amatőr státuszban játszanak. A csapat a Hódtói Sportcsarnokban 

edzett (késő este), nemegyszer együtt az u20/23-mal.  

Kiemelkedő teljesítményt egy játékos sem nyújtott stabilan, inkább csak egy-egy 

jó meccsük volt a sok átlagos vagy épp átlag alatti teljesítmény mellett. 

Kiemelendő, hogy talán nekünk volt a legtöbb nézőnk a csoportban – és az is, 

hogy hazai pályán mindössze 2 (két) vereséget szenvedtünk. 

 

 

 

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B felnőtt – edző Tóth Tamás 
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U20: NB I/B-s U20/23-s bajnokság (2000/2001 + 3 fő 1999) – 2. hely 

 

Nagyon szépen játszottunk végig az NB I/B Zöld csoportjában, így az 2. helyen 

végeztünk, 17 győzelemmel – 2 vereséggel. Csak a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Aka-

démia tudott minket legyőzni. 

A 2000-esek közül Varga Ákos és Acsimovics Nemanja folyamatos kiemelkedő 

teljesítményükkel az egész bajnokság legjobbjai közé tartoztak. Három túlkoros ját-

szott, akik közül Bálint Erik szenzációs volt, de Kelemen Norbert és Hargitay Kriszti-

án is rendkívül hasznosan teljesített. 

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

kan elmennek már 18 éves korukban, mások pedig eddigre abbahagyják. A legjobba-

kat pedig elviszik az „A” csoportba. A felfelé játszó junioroknak viszont remek lehe-

tőség ez plusz mérkőzésekre. Balogh László és Bodócsi Benjamin élt is a bizalommal.  

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

szük a juniorokkal is. Saját, külön edzésük 5x1 ¼ óra volt. Tóth Tamás vezetőedző sok 

egyéni képzést tudott idén tartani. Rendkívül hasznos volt Vas Péter erőnléti edző 

munkája. Hat játékos felnőtt NB I/B-s csapatunkban is rendszeresen játszott.  

 

  

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B (U20) – edző Tóth Tamás 
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U18: Junior bajnokság (2002/2003) 

 

A szezon kezdete előtt újabb két játékosunkat vitték el (DKKA), a legmagasabb 

gyerek pedig visszavonult. Az előző évekkel ellentétben szeptemberben nem indultunk 

a főtáblás selejtezőben, inkább a lentről próbáltunk feljutni az országos főtáblára. Ez 

egy nagyon jó döntésnek bizonyult, mert így sokkal több időnk volt felkészülni az idei 

szezonra. Az előző évhez képest részben az átalakult keret, részben pedig azért mert a 

keret 80% mezőny poszton játszik. 

A Dél-Keleti Regionális alapszakaszt 9 győzelem – 1 vereség teljesítménnyel 

megnyertük. A régiós döntőben viszont csak a 3. helyet szereztük meg egy sajnálatos 

vereség következtében. Így tavasszal újra a Dél-Keleti régiós bajnokságba kerültünk, 

ahol újabb 9 győzelem és 1 vereség mérleggel ismét az 1. helyen zártunk. 

A csapat hetente 5x 1 ¼ órát edzett a Hódtói Sportcsarnokban Czibere Zoltán ve-

zetőedzővel, akinek az NB I-es felnőtt edző, Tóth Tamás segített. Az ambiciózusabbak 

részt vettek az u20-as edzéseken is. Ez + Vas Péter erőnléti edzői munkája a legjob-

baknak nagyon hasznos volt. 

Balogh László és Ságodi Róbert kiemelkedett a mezőnyből. Stabilan és hasznosan 

játszottak minden mérkőzésen. Mindketten be is kerültek a felnőtt keretbe is. 

 

 

 

Vásárhelyi Kosársuli junior (U18) – edző Czibere Zoltán 
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U16/A: Kadett bajnokság (2004)  

 

 Másodéves kadettokként Vejinovic Sasa vezetésével úgy indultunk neki a szezon-

nak, hogy januártól kiemelt bajnokságban versenyezzünk a fiúkkal. Az alapszakasz 

összes mérkőzését megnyerve a Dél-Keleti Regionális bajnokság 1. helyén végez-

tünk, majd a régiós döntőt is megnyertük. A keresztjátékban a legjobb 16 közé kerülés 

azonban elmaradt a betegséghullám miatt. Ezután 3 könnyű győzelemmel 1. helyen 

fejeztük be a szezont a tavaszi regionális bajnokságban. 

 Hetente 5x 1 ¼ órát edzettek a Hódtói Sportcsarnokban. Az ügyesebb, fizikailag 

fejlettebbek az U18-asokkal is edzhettek. A csapat segítője Kelemen Balázs volt, aki 

az U16/B-s csapatnál kapott vezetőedzői szerepet. Ennél a korosztálynál is sokat segí-

tett az erőnléti edzésben Vas Péter. 

 A csapat húzóembere Ságodi Róbert volt, aki az U18 és felnőtt csapat tagja is. 

Mellé Karsai Balázs és Vojnics Máté sorakoztak egy-egy mérkőzésre. 

 

 

Vásárhelyi Kosársuli kadett (U16) – edző Vejinovic Sasa és Kelemen Balázs 
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U16/B: Kadett bajnokság (2005) – regionális 

 

A Vásárhelyi Bikák csapata elég peches az edzőivel az elmúlt években. Utasi 

Gábor, majd Szabó Péter után 2018 őszén Vas Péter következett, akit Vejinovic Sasa 

váltott, amikor a csapat serdülő korosztályban az országos főtáblára jutott. Mindannyi-

an kiváló edzők, jól dolgoznak – de sok más munkájuk is van.  

A gyerekek közt nincs kimagaslóan jó képességű, de szerény iparosként szépen 

fejlődnek évről-évre. Természetesen 8-10 közepes játékossal nem lehet bajnokságot 

nyerni, sőt a legjobb csapatokat sem lehet megverni… de szépen dolgoztak, sok érté-

kes győzelmet szerezték. A regionális bajnokság őszi „C” majd tavaszi „B” csoportjá-

ban 7 győzelem mellett 2 vereségük volt. 

Létszámban elérték a 15 főt. Edzőjük idén Kelemen Balázs aktív NB I/Bs felnőtt 

játékos volt. Ez a csapat 5x 1 ¼ órát edzett a Hódtói Sportcsarnokban az U16/A csa-

pattal közösen, de 3x 1 óra külön edzésük is volt. A foglalkozások elsődleges célja a 

technikai elemek javítása, nem az eredmény volt. Az idény végére már kezdett látszani 

az elvégzett munka játékukon, és a sok egyéni foglalkozás teljesítményükön.  

U16/B csapatunkban mindenki megkapta a neki járó játéklehetőséget. Sokan ezt 

kihasználva szépen fejlődtek, rutint szereztek. Utasi Balázs az „A” csapatba is beke-

rült. 

 

 

 

Vásárhely Kadett/B (U15) – edző Kelemen Balázs 
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U14/A: Serdülő bajnokság (2006) – Regionális 5. hely majd Regionális 1. hely 

 

A Vásárhelyi Cápák a Kosársuli u12-es válogatottja volt 2 évvel ezelőtt, tavaly a 

serdülő bajnokságban fiatal csapatként nem sok babér termett nekik. Edzőváltás tör-

tént a csapatnál. Ebben a szezonban Vas Péter vette át a vezetést, segédedző nélkül. 

Ez a csapat 3 x 1 ½ órát edzett a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében (plusz 

lehetőség volt az edzésszám növelésére, ha a gyerekek az edzés végén csatlakoztak az 

U14/B csapat edzéseihez). Létszámban átlagosan 13 fő volt, de nem egyszer fordult 

elő a 16 fő sem. 

Az alapszakaszban a Dél-Keleti „C” csoportból indulva (később ezért nem sike-

rült a főtáblára jutás) 5 győzelem – 1 vereség mérleggel 5. helyen végeztünk. Majd a 

2. szakaszban 6 győzelem – 0 vereség mellett 1. helyen fejeztük be a bajnoki idényt a 

Dél-Keleti Regionális bajnokságban. 

A csapatban Kruzslicz Alex kiemelkedő játékos, mellette 4 nagyon jó képességű 

kosaras is van. A következő szezon a fizikai és taktikai fejlesztésen fog alapulni, hogy 

2 év múlva a kadett bajnokság meghatározó csapatai közé tartozzunk. 

    

  

Vásárhelyi Cápák (U14) – edző Vas Péter 
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U14/B: Serdülő bajnokság (2007) 

 

A Vásárhelyi Gepárdok Varga Zalán edző irányításával kezdte meg a szezont. 

Fiatal serdülő csapatként a rutin megszerzése volt a cél. Az első hetekben, hónapokban 

előtérbe volt helyezve az erőnlétük visszaszerzése, illetve a technikai dolgok javítása, 

fejlesztése (labda vezetés, passzolás, labda nélküli mozgások). 

Ez a csapat is 3x 1 ½ órát edzett a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében (ők le-

hetőséget kaptak az U14/A csapat edzéseihez csatlakozására, amivel csak nagyon ke-

vesen és rendkívül elenyésző számban éltek). Az edzések elsődleges célja a technikai 

elemek javítása, nem az eredmény. Az idény végére már kezdett látszani az elvégzett 

munka játékukon, és a sok egyéni foglalkozás teljesítményükön.  

14 fővel (több U12-es csapat összevonásával) indult a szezon. Év közben mégis 

sokszor volt létszám probléma. Szerencsére ez a meccseket nem befolyásolta, de az 

edzéseken érződött az alulmotiváltság. 

A csapatban Balogh Márkó és Tóth Dániel jó képességű és sportolni szerető gye-

rekek. Szilágyi Kende év elején kezdett kosárlabdázni, jó adottságokkal rendelkezik. 

 

 

Vásárhelyi Gepárdok (U13) – edző Varga Zalán 
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U12: Gyermek bajnokság (2008/2009) 

 

A 2019/20-as bajnoki szezonban sajnos csak kettő csapattal tudtunk nevezni, akik 

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

 

Vásárhelyi Párducok (U12) – edző Pavlovic Vuk 

Kertvárosi bázisiskolájukban edzenek hetente háromszor. Tavaly szezon közben 

Pavlovic Vuk (aktív NB I/B-s játékos) vette át az irányítást ennél a csapatnál, aki idén 

is sokat dolgozott velük, a kicsi létszám ellenére is.  

A „B” csoportba „beragadva” 4 győzelem – 8 vereség lett a  szezon mérlege. 

Hetente a 3 x 1/2 órás edzések sok egyéni képzéssel és 2 ember kapcsolatára alapu-

ló játék megtanulásával teltek. Januártól a vezetőedző munkáját Bálint Erik (szintén 

NB 1/B-s felnőtt játékos) segítette. 

 

 

 

Vásárhelyi Kacsák (U12) – edző Szabó Attila 

A Németh László Iskola tanulói, ott edzenek heti hármat. Edzőváltás miatt a gye-

rekeket szeptemberben újra össze kellett vadászni, miután a vezetőedző ezt sikeresen 

véghezvitte az alapoktól kellett kezdenie a kosárlabda oktatást. 

Hetente 2 x 1 órás edzésen vettek részt a gyerekek. Mérkőzéseken szépen helyt 

álltak, mindig teljes csapattal. 6 győzelem – 6 vereséggel zártak. 
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U11 – Kenguru bajnokság (2009/2010) 

 

A 2019/20-as bajnoki szezonban „csak” 4 csapattal indultunk, ugyanis az u10-es 

kiskenguruinknak megyei bajnokságot szerveztünk. Valamennyien az Országos Ken-

guru Bajnokság 3. számú, szolnoki területén rendezett tornákon vettek részt, a külön-

böző erősségű csoportokban.  

Öt iskolában csaknem 150 ilyen korú gyerek járt edzésre, Ez akkora létszám, 

amelynél nagyobbal már el sem bírnánk. 

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

ki sorozat. A három csapatunknak (+ a HSA lánycsapatnak) köszönhetően minden 

fordulóban rendezhettünk, így 2-3-4 csapatunk itthon játszott. Vásárhelyen a Hódtói 

Csarnokban vagy a SZTE Mg-i Főiskolán voltak a tornák.  

Ezek a csapatok heti 2-3 edzésen, ill. kosaras testnevelés órán vettek részt.   

Valamennyi csapat csak saját iskolájában tudott edzeni, mert egyszerűen nincs 

elég hely Vásárhelyen számunkra. Az U11-ben nem az eredmény volt a lényeg, hanem 

hogy minél többen edzhessenek és játszhassanak. Ez tökéletesen sikerült idén is! 
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Vásárhelyi Párduckölykök – a Kertvárosi Általános Iskola 3-4. osztályosaira épülő 

csapat, melynek edzője Perák Denis lett. Edzői licensszel dolgozott – NB I/B-s játékos.  

Hetente a 2 x 1½ órás edzéseken játékos egyéni képzés szerepelt. A mérkőzéseken 5 

győzelem mellett 7 vereséget könyvelhettek el. 

 

 

 

Vásárhelyi Villámok – a Szent István Általános Iskola 3-4. o. csapata, edzőjük Patkós Jó-

zsef testnevelő tanár, sportoktatói végzettséggel. 4 győzelem – 8 vereség lett.  

Hetente 2 x 1 órás edzésén nem egyszer 18 gyermek is szerepelt. 
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Vásárhelyi Delfinek– a Németh László Általános Iskola 3-4. o. csapata, testnevelő tanár 

edzőjük Szabó Attila. 8 győzelem – 4 vereséggel szépen zárták a szezont. 

Hetente 2 x 1 órás edzés, valamint az iskolai kosárlabda programok voltak a lehetősége-

ik. Az edzéseken a technikai tudás megalapozása a cél.  

 

 

Vásárhelyi Krokodilok (2009/2010) – a Liszt Ferenc- és Varga Tamás Általános Isko-

lák közös 3-4. o. csapata, edzőjük Czuprák László mester – TF-es edzői licensszel. Ők ab-

szolúte kezdők, a legalsó csoportokban játszottak, szinte végig vidéken. 
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 Kosárpalánta csoportjaink 2019/20 

Szent István Általános Iskola 

 

 

1. osztályosok (Kotormán Zsuzsa testnevelővel) 

 

 

2. osztályosok (Patkós József testnevelővel) 



 20 

 

3 . osztályosok (Kotormán Zsuzsa testnevelővel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertvárosi előkészítő csapat – Perák Denis edző 
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 DIÁKOLIMPIA IV., V. ÉS VI. KORCSOPORT 

 

A IV. és az V. korcsoportban városi döntőket sikerült csak rendezni a világjárvány 

miatt. A fiataloknál a Németh László Gimnázium és Általános Iskola győzedelmeske-

dett, míg az V. korcsoportban a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola lett 

a városi bajnok. 

A középiskolai bajnokság teljesen lezajlott. A megyei döntőn és utána az országos 

elődöntőn is a Németh László Gimnázium és Általános Iskola végzett az 1. helyen, így 

bejutottak a Debrecenben megrendezésre kerülő Országos Döntőbe, ahol előkelő 6. 

helyen végeztek!!! 

 

 

    

 NLG csapata VI. korcsoport – Országos 6. hely (testnevelő edző Utasi Gábor) 
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DECATHLON B 3x3 DIÁKOLIMPIA  

ÁLTALÁNOS ISKOLAI KORCSOPORT 

 

Ebben a tanévben a Németh László Gimnázium és Általános Iskola az általános 

iskolai korosztályban megyei 2. helyet értek el, majd az országos elődöntőn csak a 3. 

helyen zártak így nem jutottak be az országos döntőbe. 

 

 

 

NLG csapat – országos elődöntő 3. hely  (testnevelő edző Utasi Gábor) 

 

A középiskolai korosztályban a megyei 3. helyet szerezte meg a Németh László 

Iskola csapata.   

 

 

 


