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A VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMADATAI:  
  

Utánpótlás csapataink a 2013/14-s bajnoki szezonban (játékengedélyek száma): 
U23-as csapat – edző Utasi Gábor (15 fő) – NB I/B-s U23-as bajnokság 
U18-as csapat – edző Czuprák László (17 fő) – Országos és regionális junior bajnokság 
U16-as csapat – edző Utasi Gábor (11 fő) – Országos kadett bajnokság 
U15-ös csapat – edző Szabó Attila (20 fő) – Regionális kadett bajnokság, 

Aradi Amatőr Liga (u16) 
U14-es csapat – edző Szabó Attila (19 fő) – Országos és regionális serdülő bajnokság, 
           Aradi Amatőr Liga (u14) 
U12-es csapat – edző Mócsai Milán (14 fő) – Országos gyermek bajnokság 
  (Vásárhelyi Tornádók) 
U12-es csapat – edző Patkós József (13 fő) – Országos gyermek bajnokság 
  (Vásárhelyi Csikók) 
U12-es csapat – edző Vejinovics Szasa (22 fő) – Országos gyermek bajnokság 
  (Vásárhelyi Bikák) 
U11-es csapat – edző Mócsai Milán (14 fő) – Országos kenguru bajnokság 
  (Vásárhelyi Rakéták) 
U11-es csapat – edző Patkós József (15 fő) – Országos kenguru bajnokság 
  (Vásárhelyi Kiscsikók) 
U11-es csapat – edző Vejinovics Szasa (20 fő) – Országos kenguru bajnokság 
  (Vásárhelyi Tigrisek) 
U11-es csapat – edző Vas Péter (18 fő) – Országos kenguru bajnokság 
  (Vásárhelyi Kobrák) 
U11-es csapat – edző Czibere Zoltán (18 fő) – Országos kenguru bajnokság 
  (u10 - Vásárhelyi Sólymok) 
U11-es csapat – edző Kotormán Zsuzsa (14 fő) – Országos kenguru bajnokság 
  (u10 - Vásárhelyi Ugrómókusok) 
U11-es csapat – edző Vízi Zsuzsanna (24 fő) – Országos kenguru bajnokság 

   (u10 - Vásárhelyi Bulldogok) 
U11-es csapat – edző Vízi Zsuzsanna (20 fő) – Országos kenguru bajnokság 

   (u10 - Vásárhelyi Szitakötők) 
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TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
   

A Vásárhelyi KS utánpótlás-nevelési feladatok ellátására és versenyeztetés 
jogcímre pályázott. A 2013.08.14-i MKOSZ határozatban (0091/2013) jóváha-
gyott támogatási összegeket (41.562.362.-, illetve 2.337.638.-) sajnos nem tudtuk 
teljes egészében lehívni.  

2014 áprilisában aljogcímek közötti módosítási kérelemmel fordultunk az MKOSZ-hez, 
amelyet 2014.04.23-án jóváhagytak. Teljes ráfordításaink a jogcímek szerint: 
1./ Utánpótlás nevelés 

A megszerzett 40.305.600.- forintot, plusz az önrészt (4.478.400.-) a céloknak 
megfelelően, az alábbiak szerint költöttük el (nem minden tételt számoltunk el): 
 

- sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése    3.285.000.- helyett 3.267.267.- lett. 
Labdákat, verseny- és edzőmezeket vásároltunk csapatainknak.   
 

- gyógyszerek, diagnosztikai eszközök     245.750.- helyett 245.448.- lett. 
Ezek a költségek ragasztó, peha és jégzselé vásárlását jelentik . 

 
- személyszállítás (bérelt 18 személyes busszal) 5.400.000.- helyett 5.593.765.- lett. 

Ez kicsit több lett a módosított összegnél is, aminek oka a jó szereplésünk volt. 
 

- nevezési költségek        1.350.000.- helyett 365.610.- lett. 
Jóval kevesebb lett az MKOSZ támogatás miatt, de ezt előre kiszámítani lehetetlen.   
 

- rendezési, felkészítési, képzési költségek  3.081.750.- helyett 3.212.300.- lett. 
Kevéssel túlléptük a tervezettet, de ez nehezen tervezhető pontosan 16 csapatnál… 
 

- verseny és játékengedélyek költségei    1.100.000.- helyett 867.680.- lett. 
Kevesebb lett, mert az elmúlt bajnokságban már szinte mindenkit leigazoltunk.  
 

- sportlétesítmény bérleti díja       13.054.900.- helyett 11.003.715.- lett. 
Úgy alakítottuk az edzésidőket a csarnokokban, ahogy a szerzett pénzünk engedte.  
 

- étkezési és szállás költségek       2.800.000.- helyett 3.191.926.- lett. 
Kevéssel túlléptük a keretet, mert külföldön is volt áprilisban egy csapatunk. 
 

- sportszakemberek (edzőink) fizetése     15.982.700.- helyett 16.858.375.- lett. 
A nyári gyermek edzőtáborok miatt léptük túl a keretet.  
 

- közreműködői költségek         614.431.- helyett 703.911.- lett. 
Ennyi lett a havi könyvelési díjak, és a könyvvizsgálat költsége. 
 

2./ Versenyeztetés 
 Csak 1.050.000 forintot tudtunk szerezni (hozzátettük a 116.667.- önrészt), de nem 
erőltettük, mert nem is volt többre szükségünk!! 

- mérkőzések rendezése       2.623.612.- helyett 1.405.578.- lett. 
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A Vásárhelyi Kosársuli 
2013/14-s bajnoki évre tervezett szakmai programjának  

megvalósulása: 2013.07.01. – 2014.06.30. 
 
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. 
 
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 2013/14-s tanévben a 3. és 4. osztá-
lyoknak 2-2 „kosárlabdás” testnevelés órájuk volt. A körülmények ideálisak, hiszen az isko-
la tornaterme a Hódtói Sportcsarnok. 16 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. Ezzel az iskolával részt veszünk 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. Ezeken a helyeken kicsi a terem, ezért nem az összes gye-
reknek, csak az évfolyamonként kiválasztott 14-16 főnek tartottunk foglalkozásokat. 
 Ennek köszönhetjük, hogy immár nyolc azaz 8 (!!) csapatunkkal vettünk részt az Or-
szágos Kenguru Bajnokság (U11) szolnoki területi küzdelmeiben. 

Immár a harmadik tanévet zártuk le, így gyermek csapatból (U12) ismét hármat 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 vesz részt. Sorversenyek, játék, dobóverse-
nyek és ügyességi feladatok is voltak.   

 
- diáksport rendezvények:  
November elejétől február végéig megrendeztük a városi általános iskolai bajnokság 

őszi/tavaszi fordulóit. A három korcsoportban (II., III. és IV.) a Város általános iskoláinak 
80%-a indult! Középiskolai szinten amatőr városi bajnokságot szerveztünk. 

 
- főiskolai kosárlabda:  
Két fiatal kosarasunk, akik sportösztöndíjat kaptak a BKF hódmezővásárhelyi főiskolai 

karán, két év után cserbenhagyott bennünket – eligazoltak Salgótarjánba...   
 
 - 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 

játéklehetőséget biztosítani. A 2013/14-s bajnoki szezonban ismét 16 utánpótlás csapa-
tunk indult az MKOSZ által szervezett, rendezett bajnokságokban. 

 
- a sportolói létszám növelése, csapataink versenyeztetése 
  

Rendkívül sikeresek voltunk, az első két év alatt elértük azt a versenyzői (és előkészítő) 
létszámot, amelyet a 4 éves középtávú fejlesztési programunk végére terveztünk!! 

274 fiatal játékosunk szerepelt az MKOSZ nyilvántartási programjában, emellett kb. 70 
gyereknek tartottunk előkészítő, és kb. 30-nak tömegsport foglalkozásokat. 

16 utánpótlás csapatunk indult az MKOSZ által szervezett bajnokságokban. 
 
- tárgyi feltételek javítása 
 
 Az U14-ig bezárólag valamennyi csapatunk megfelelő körülmények között tudott edze-
ni, bár óraszámra keveset. A három U12-es és hét U11-es együttesünkkel sajnos (csarnok 
hiányában) csak iskolai termekben tudtunk dolgozni.  

Felszerelést most is alig tudtunk vásárolni, de az előző szezonban vásároltakkal együtt 
minden csapatunknak szép meze van. Labdákat ismét vettünk, így elfogadható számban és 
minőségben vannak. A nagyobbak végre edzőmezeket is kaphattak. 

Melegítők, cipők, táskák vásárlása ezúttal sem sikerült. 
  

- a szakmai munka fejlesztése 
 
 Csapataink edzői (a jelenlegi szintünkhöz képest) megfelelő végzettséggel rendelkez-
nek. Legtöbbjüknek testnevelő tanári diplomájuk is van. A bajnokságban most is 11 edzővel 
kötöttünk megbízási szerződést edző feladatok ellátására. Közülük 3 fő Testnevelési Egye-
temet végzett szakedző, 3 fő középfokú, 5 pedig alapfokú edzői végzettséggel bír.   

A legtöbb edzőnknek 2 csapata volt. Igyekeztünk a szakmai munka minőségét emelni 
azzal, hogy ebben a bajnoki szezonban is szinte minden csapatunk edzőjének volt egy segí-
tője is. Edzőink jó pár hazai továbbképzésen részt vettek, de szerbiai és romániai kapcsola-
taink révén a szomszédos területek edzőivel is folyamatosan konzultáltak. 
 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása  
 
 2011 őszétől sikerült határ menti kapcsolataink kiépítése, a közeli Vajdaságban és 
Arad/Temesvár megyékben. Volt egy-egy EU-s Hu/SRB és Hu/RO projektünk, ame-
lyek szinte egész évben éltek. Utánpótlás csapatainkkal tornákon és edzőmeccseken 
vettünk részt Aradon és Temesváron, illetve Csókán, Szabadkán és Zrenjaninban is. 
Az u12-es csapatunk eljutott Csehországba (Ostrava) egy többnapos nemzetközi tor-
nára. Ezek az utak mind a gyerekeknek, mind az edzőknek nagyon hasznosak voltak. 
 
- street-ball (B33)  

 
A 2012 őszén pályázati forrásból korszerűsített Hódtói Sportcentrum street-ball 

pályáin 2013-ban és 2014-ben is jó pár tornát szerveztünk. 
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BESZÁMOLÓ AZ EGYES KOROSZTÁLYOKRÓL 
 
 
U23: NB I/B-s U23-s bajnokság (1991-96) 

 
Katasztrofálisan szerepeltünk az NB I/B Keleti csoportjában: csak a 8. helyen vé-

geztünk, mindössze 4 győzelemmel – 14 vereséggel. Idegenben egyetlen meccset 
sem sikerült nyernünk!! Óriási csalódás volt, hogy nem jutottunk a legjobb 4 közé. A 
játékosok egy része a felnőtt csapatban is kezdőként játszott, és ezért (?) nem voltak 
elég motiváltak u23-ban. Sajnos több tartós sérülés is „elvitt” néhány meccset.  

Összességében kevés ilyen korú játékosunk van, ugyanis a továbbtanulás miatt 
sokan elmennek már 18 éves korukban – mások pedig eddigre abbahagyják.  

A fő cél persze a több játéklehetőség biztosítása volt a fiataloknak – ez teljesült. 
  
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 a felnőtt NB I/B-s csapa-
tunkban is rendszeresen játszott, hárman legtöbbször kezdőként. 

 
 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B (U23) – edző Utasi Gábor 
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U18: Junior bajnokság (1996/97) 
 
Ez egy nagyon gyenge csoport évek óta, kevés játékossal. Mindössze 8 ilyen korú 

játékosunk van. Az ok: 17-18 éves korban sok gyereknek fontosabb már a tanulás… 
A felfelé játszó kadetteknek viszont remek lehetőség volt a plusz mérkőzésekre.  

Csak a regionális bajnokságba neveztük őket, ott tudásuknak megfelelően álltak 
helyt: 4 győzelem – 4 vereség = alapszakasz 3. hely.  

A jó edzések hatására egyénileg sokat fejlődtek, és tavasszal a 2. helyen végez-
tek, remek helytállással: 7 győzelem – 1 vereség. A Regionális Döntőn a 3. helyet 
szerezték meg. Még néhány hazai és nemzetközi barátságos mérkőzést is szerveztünk 
nekik.  

Hetente 4x 1 ¼ órát a Hódtói Sportcsarnokban, illetve a Kaszap utcai teremben 
edzettek, a tapasztalt Czuprák László szakedzővel, akinek az egyéni képzésekben 
Utasi Gábor szakedző segített. Ez a legjobbaknak nagyon hasznos volt. 

 
 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli junior (U18) – edző Czuprák László 
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U16/A: Kadett bajnokság (1998) 
 
Már az elmúlt szezonban is sokat fejlődtek Utasi Gábor és Vas Péter munkájának 

köszönhetően. Nincsenek sokan, de tisztán 1998-as együttes – senki nem játszott föl 
az 1999-esek közül.  

Szeptemberben óriási meglepetésre megnyerték a selejtezőt a Kecskeméti Aka-
démia és a Pécsi Rátgéber Akadémia előtt, így feljutottak az Országos 12-es Főtáblá-
ra. A Keleti csoport 5. helyén végeztek, 2 győzelem – 8 vereséggel. Sajnos az ellenfe-
lek fizikálisan jobbak voltak, és főleg magasabbak. Tavasszal az alsóházban folytat-
ták – hasonló sikerrel: 1 győzelem – 5 vereséggel egy csapatot előztek csak meg. 

Az Országos Kadett/B Döntőben nem sikerült meccset nyerniük, így a 16. helyet 
szerezték meg végül. 

Romániában, Szerbiában és Vásárhelyen több nemzetközi tornán és barátságos 
mérkőzésen is sikeresen szerepeltek. 

Edzőjük, Utasi Gábor (NB I-es játékos) testnevelő tanár, szakedzői képesítéssel. 
Munkáját az edzői képesítéssel rendelkező Vas Péter segítette. Ők háromszor tudtak a 
Csarnokban és kétszer a Kaszap utcai teremben edzeni. 

Egyénileg és csapatszinten is rengeteget fejlődtek, a kondi edzéseknek köszönhe-
tően fizikálisan is erősödtek. Sikerült a néhány magas, új játékost megtartani és tudá-
sukat fejleszteni. A kicsik kimondottan ügyesek. 

 
 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli kadett/A (U16) – edző Utasi Gábor és Vas Péter 
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U16/B: Kadett bajnokság (1999) 
 
Ez az egyesület legstabilabb, legszorgalmasabb csoportja. Legtöbbet edzenek, 

legtöbb meccset játszanak, de sajnos igazán jó játékosok nincsenek közöttük. 
Kiskadettokként ősszel az MKOSZ regionális bajnokságában játszottak. Itt cso-

portjukban mutatóval harmadik helyen végeztek. Tavasszal picit jobban szerepeltek 
(4 győzelem – 4 vereség), de szintén 3. hely lett. Emellett sikerült jó pár barátságos 
felkészülési mérkőzésen, és nemzetközi tornán is játszaniuk. 

A legtöbb meccset az Aradi Amatőr Liga junior (1998-s) bajnokságában játszot-
ták, ahol 11 győzelemmel és 3 vereséggel a második helyen végeztek. A play-off saj-
nos sérülések miatt nem sikerült, negyedik lett a csapat júniusban Aradon. 

A HU/SRB projektünk keretében is tudtak jópár nemzetközi meccset játszani 
2013 őszén. Többségét sikerrel. 

Edzőjük Szabó Attila testnevelő tanár, szakedzői képesítéssel. Munkáját Czibere 
Zoltán edző (NB I-s játékos) segítette.  

Heti 4x 1 ½ óra edzésidejük volt az SZTE Mg.-i Főiskola termében. Ennek hátrá-
nya, hogy ott nem tudtak meccset játszani, így hazai mérkőzéseik is „idegenben” – a 
Hódtói Csarnokban és a Kaszap utcai teremben voltak.  

Egyénileg és csapatszinten is sokat fejlődtek: a csapat zöme erős közepes szintre 
lépett föl. Javult a védekezésük, igaz nem sok pontot tudnak dobni… 

 
 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli kadett/B (U15) – edző Szabó Attila 
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U14: Serdülő bajnokság (2000/2001) 
 
Különböző okok miatt nem sikerült tiszta 2000-es csapatot indítani, muszáj volt 

kisebbeket is bevenni – úgy az edzésekbe, mint a meccsekbe. Edzőjük decemberig 
Szilágyi László testnevelő tanár, edzői végzettséggel. Munkáját egy segédedző, 
Czibere Zoltán (NB I-es játékos) segítette. Ők heti három alkalommal 1 ½ órát a edz-
hettek a Kaszap utcai teremben + 2x az SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében.  

Már az új edzés helyszín is rontott a helyzeten, de még inkább edzőjük súlyos be-
tegsége, ami miatt januárban át kellett adnia a társaságot a Szabó Attila/Patkós József 
párosnak. Szabó Attila TF-et végzett szakedző igyekezett segíteni fejlődésükben, Pat-
kós József testnevelő pedig néhány új játékos (főleg 2001-esek) szerzésében jeleske-
dett. Nem sikerült csapatot csinálni belőlük, de néhányan nagyon tehetségesek. Sokat 
ugyan nem tudnak sem támadásban, sem védekezésben – de nem reménytelenek.  

Egészen jól szerepeltek az Országos Serdülő Bajnokságban ősszel, amikor is 7 
győzelem – 3 vereség mutatóval az Országos Főtáblára kerültek (legjobb 32). Ta-
vasszal a legjobbak között (az edző elvesztése, és súlyos sérülések miatt) csak 2 győ-
zelem – 10 vereség sikerült. A legjobb játékosok sokat fejlődtek ezeken a meccseken. 

A legtöbb mérkőzést az Aradi Amatőr Liga junior/B (2000-s) bajnokságában ját-
szották, ahol 13 győzelemmel és 5 vereséggel a negyedik helyen végeztek. A play-off 
a sérülések ellenére sikerült, harmadik lett a csapat júniusban Aradon. 

A HU/SRB projektünk keretében is tudtak jópár győztes nemzetközi meccset ját-
szani 2013 őszén Szerbiában.   

  
 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli serdülő (U14) – edző Szilágyi László, majd Szabó Attila 
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U12: Gyermek bajnokság (2002) 
 
Az elmúlt két évvel ellentétben szeptemberben úgy döntöttünk, hogy 1 jó és 2 

közepes csapattal indulunk az Országos Gyermek Bajnokság szolnoki csoportjában. 
Ez két szempontból is jó döntés volt: a legjobbak (a városi válogatott) végig jó 

meccseket tudtak játszani, és majdnem bejutottak az országos döntőbe, másrészt kb. 
50 játékosunk tudott folyamatosan (hétről/hétre) pályára lépni.  

  
A gyerekek sajnos nem sokszor játszottak Vásárhelyen, beutazták az egész Délal-

földet. Főleg a Tornádók voltak pechesek, szinte mindig Szolnokon játszottak. 
Ezek a csapatok elsősorban iskoláik (nem szabályos méretű) termeiben edzettek, 

de a legjobbak (a 2002-es városi válogatott) 4x 1 ½ órát a SZTE Mg.-i Főiskolai ka-
rának termében is dolgoztak. A válogatott edzések elsődleges célja a technikai ele-
mek javítása volt, nem az eredmény. Az idény végére már kezdett látszani az elvég-
zett munka játékukon, és egyéni teljesítményükön. 

 
Vásárhelyi Tornádók (a városi 2002-es válogatott) oktatója Mócsai Milán 

edző (NB I-es játékos), segítője Vejinovics Szasa edző (NB I-es játékos) volt. Vala-
mennyien kettőt edzettek iskolájukban, és még hármat/négyet a Főiskolán. Rengeteg 
meccsük volt, az Országos Gyermek Bajnokság mellett számos vidéki és nemzetközi 
edzőmérkőzést is játszottak. Még Csehországba, Ostravába is eljutottak. 

A Szolnoki Régióban az „A” és „B” csoportban játszottak. Csak a későbbi orszá-
gos bajnok Szedeák-tól kaptak ki mindig, a Szolnokkal egálra jöttek ki – így harma-
dikként feljutottak a felsőházba. Itt már nem voltak sikeresek, nem kerültek föl az 
Országos táblára. Szereplésüket döntően befolyásolta, hogy nagyon kicsik… 

  
Vásárhelyi Csikók – edzőjük Patkós József testnevelő tanár, edzői végzettség-

gel. Zömmel a Szent István Általános Iskolába járnak, és ott edzettek heti kétszer. A 
legjobbak részt vettek a városi válogatott edzésein is. 11 meccset nyertek – és csak 5 
meccset vesztettek a „B, C és D” csoportokban. Egyénileg sokat fejlődtek. 

 
Vásárhelyi Bikák – velük elsősorban Vejinovics Szasa edző (NB I-es játékos) 

foglalkozott. Legtöbbjük a Németh László Gimnázium és Általános Iskola tanulója. 
Heti két kosárlabda testnevelés óra + egy iskolai foglalkozás. A legjobbak jártak a 
városi válogatott edzéseire is a Főiskolára. 9 meccset nyertek – 7 meccset veszítettek 
a „B, C és D” csoportokban. A legjobbjaik jövőre bekerülnek a válogatottunkba. 

 
 Mindhárom csapatban játszott néhány ügyes kenguru (2003-as) játékos is, akik 

hihetetlenül jól jártak ezzel – hiszen kétszer annyi meccset játszottak így. 
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Vásárhelyi Csikók (U12) – edző Patkós József 
 
 

 
 

Vásárhelyi Tornádók (U12) – edző Mócsai Milán 
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Vásárhelyi Bikák (u12) – edző Vejinovics Szasa 
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U11 – Kenguru bajnokság (2003 és 2004/2005) 
 
A 2013/14-es bajnoki szezonban – köszönhetően a mindennapos testnevelés ke-

retében „megfogott” és az előkészítő csoportjainkból kikerülő gyerekeknek – nyolc, 
azaz 8 csapattal indultunk. Valamennyien az Országos Kenguru Bajnokság szolnoki 
területén rendezett tornákon vettek részt.  

Ez a korosztály volt számunkra a legfontosabb ebben a szezonban is. Sike-
rült akkora létszámot létrehoznunk, amelynél nagyobbal már el sem bírnánk. 
Mintegy 160 gyerek járt edzésre a nyolc csapathoz, 143-nak volt játékengedélye. 

A gyerekeknek és a szülőknek egyaránt nagy élmény volt a 8 hónapos bajnoki so-
rozat. A sok csapatnak köszönhetően minden fordulóban rendezhettünk, így 2-3-4 
csapat itthon játszott. Vásárhelyen, a Hódtói Csarnokban vagy a Kaszap utcai csar-
nokban voltak a tornák. Az országos versenyrendszerben 16-16 meccse volt a csapa-
toknak, amihez hozzájött még jópár hazai, vidéki, sőt külföldi torna és edzőmeccs is. 
Ezek a csapatok 3-3 edzésen, ill. kosaras testnevelés órán vettek részt hetente. A leg-
jobbaknak külön „2003-s városi válogatott” edzést is tartottunk (2x 1 ½ órát plusz-
ban) az SZTE Mg.-i Kar termében, nagy pályán.   

  
Mind a 8 csapatnak szakképzett edzője van: 2 szakedzői, 5 edzői végzettséggel. 

Valamennyi csapat sajnos csak saját iskolájában tudott edzeni, mert egyszerűen nincs 
elég hely Vásárhelyen számunkra. A legügyesebbek viszont „válogatottként” szabá-
lyos, nagy pályán is tudtak folyamatosan készülni. Az U11-ben nem az eredmény 
volt a lényeg, hanem hogy minél többen játszhassanak. Ez tökéletesen sikerült. 

 
FANTASZTIKUS SIKERT ÉRTÜNK EL:  

A RAKÉTÁK MEGNYERTÉK AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOT!!! 
  
A Vásárhelyi Rakéták (2003-s városi válogatott) a legjobb csapatunk. Végig az 

„A” csoportban játszottak, és az alapszakaszban 13 győzelem – 1 vereséggel az 1. 
helyen végeztek. A Regionális szolnoki dzsemborin (egy ponttal kikapva) 2. lett a 
csapat, majd veretlenül megnyerte Sopronban az Országos Döntőt.  

A Vásárhelyi Kiscsikók és a Vásárhelyi Tigrisek csapatai a „B” és „D” csoport 
között mozogtak és a 29 (!!) fiúcsapat között a 8. ill. 10. helyen végeztek. Mérlegük 9 
győzelem – 5 vereség, illetve 8 győzelem – 8 vereség volt.  

A fiatalabbak közül  
a Vásárhelyi Ugrómókusok 8 győzelem – 8 vereség mutatóval 11.-ek lettek, de 

ők a „C” és „E” csoportokban játszottak.   
a Vásárhelyi Sólymokat  a 16. helyre sorolták, de nekik csak 2 győzelmük lett.   
A Vásárhelyi Kobrák csak a 4. fordulóban kapcsolódtak be, viszont nagyon si-

keresek voltak: 7 győzelem – 3 vereség mérleggel a 17. helyen zártak. 
A Bulldogok és a Szitakötők szentesi és derekegyházi fiúkból, ill. leányokból 

álltak. Mindkét csapat az 5. fordulóban szállt be, és néhány szép győzelmet is szer-
zett. Ez a 19. és a 21. helyre volt elég. 
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Vásárhelyi Rakéták (U11) – edző Mócsai Milán 
 

 
 

Vásárhelyi Tigrisek (U11) – edző Vejinovics Szasa 
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Vásárhelyi Kiscsikók (U11) – edző Patkós József 
 
 

 
 

Vásárhelyi Kobrák (U10/11) – edző Vas Péter 
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Vásárhelyi Ugrómókusok (U10/11) – edző Kotormán Zsuzsa 
 
 

 
 

Vásárhelyi Sólymok (U10/11) – edző Czibere Zoltán 
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Vásárhelyi Bulldogok (U10/11) – edző Vízi Zsuzsanna 
 
 

 
 

Vásárhelyi Szitakötők (U10/11) – edző Vízi Zsuzsanna 
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STREET-BALL RENDEZVÉNYEINK 
 

A Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE DAOP pályázata segítségével 2012 őszén a 
Hódtói Sportcentrumban 826 m2-es egybefüggő területen gumi/műanyag burkolatot 
kapott a szabadtéri pálya, és villanyvilágítással is el lett látva. Emellett elektromos 
eredményjelző és 4 új versenypalánk is felállításra került. A felfestés úgy lett kiala-
kítva, hogy egyszerre három szabályos B33-as pályán lehet mérkőzéseket játszani.  
   Egyesületünk 2013/14-ben 14 rendezvényt szervezett. Rendeztünk egyesületi 
B33-as versenyeket különböző korosztályoknak, iskolai tömegsport napokat, B33-as 
diákolimpiát 3 korcsoportban. Volt egészségnapi street-ball, Hódtói tömegsport nap, 
2x Centrum street-ball (2:2) és esti B33 is (gyerekeknek, diákoknak és felnőtteknek). 
 

 
 
 

 
 

B33-s rendezvények a Hódtói Sportcentrumban 
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 NEMZETKÖZI PROGRAMOK 
 
     1./ Magyarország-Szerbia projekt - IPA Határon Átnyúló Együttműködési Prog-
ram keretében "Sport Határok Nélkül" 2013. II. félévében:  

- 2013. július 29 és augusztus 2. között nemzetközi edzőtábor Vásárhelyen 20-20 
vajdasági és helyi fiatal részvételével 

- 2013. augusztus 25. és 29. között nemzetközi edzőtábor Csókán (SRB) 20-20 vá-
sárhelyi és helyi fiatal részvételével. 

- 2013. szeptember 21/22. nemzetközi fiú kosárlabda torna (1998/99) Vásárhely: 
 13 csapat vett részt 149 játékossal (3 vajdasági, 3 erdélyi és 7 magyar) 
- 2013. október 19/20. nemzetközi fiú kosárlabda torna Csókán (SRB) 

(2000/2001-s) 
- 2013. november 26/27. nemzetközi edzőtovábbképzés Csókán (SRB) – 12 fővel. 
- 2013. november 30 – december 01. nemzetközi fiú kosárlabda torna Vásárhe-

lyen (1999/2001-eseknek): 
 16 csapat vett részt 161 játékossal (4 vajdasági, 3 erdélyi és 9 magyar) 
 

 
 

2./ Aradi Amatőr Liga 2013/14 – mindkét korosztályban részt vettünk a közel 
nyolchónapos bajnokságban 2013 októberétől 2014 júniusáig. A sok erdélyi csapat 
mellett Vásárhely, Békés és Szentes is indult, valamint a vajdasági Csóka. A mérkő-
zések főleg Romániában voltak (Aradon, Déván), de rendeztek a szerb és magyar 
csapatok is. 

A 2000/2001-es csapat 13 győzelemmel és 5 vereséggel a negyedik helyen vég-
zett. A play-off jól sikerült, harmadik lett a csapat júniusban Aradon. 

Az 1999-esek 11 győzelemmel és 3 vereséggel a bajnokság második helyén vé-
geztek. A play-off sajnos sérülések miatt nem sikerült, negyedik lett a csapat Aradon. 
 
 Asociatia Clubul Sportiv Andromeda Arad     
Telefon: 0040 724822226 
Str Abrud, Nr.93, Bl.170,Sc.A,Ap.2 
www.abla.ro 
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3./ Nemzetközi felkészülési mérkőzések 2013/14 – elsősorban a nagyobbak, a 
junior, a kadett/A és kadett/B csapatunk játszott román és szerb csapatokkal barátsá-
gos meccseket. Romániában - Arad és Temesvár, Szerbiában - Csóka, Szabadka és 
Zrenjanin voltak az ellenfelek. Rendkívül hasznosak voltak ezek a mérkőzések. 

 

 
 

 
4./ Eastern Tournament Ostrava (CZ) 2014 – a 2002-es csapatunk (Tornádók) 

meghívást kapott egy nagy nemzetközi tornára 2014 áprilisában. 14 ország mintegy 
90 csapata mérkőzött meg 7 korosztályban. A mieink jó meccseket játszottak, 3 győ-
zelem – 2 vereséggel végül a 7. helyen végeztek. Óriási élmény volt nekik!! 
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U11/12-s NYÁRI NAPKÖZIS EDZŐTÁBOR 
 

A gyerekeknek a Hódtói Sportcsarnokban, az SZTE Mg.-i Főiskola termében és a 
Sportcentrum street-ball pályáin önköltséges nyári napközis foglalkozásokat tartot-
tunk, naponta  8.00-16.00 közt, összesen 111 gyereknek. A résztvevőknek szinte csak 
az ebédért és strandbelépőkért kellett fizetni, a hátrányos helyzetűeknek még azért 
sem. Korosztályok: 2002/2003, 2004/2005 és 2006. 

Első hét: 2014.06.16. – 2014.06.20. (három csoport – 61 fő) 
Második hét: 2014.06.23. – 2014.06.27. (három csoport – 50 fő) 

 
A tábor vezetője Utasi Gábor testnevelési egyetemet végzett, kosárlabda szak-

edző volt. A gyerekekkel a felnőtt NB I/B-s csapat játékosai: Czibere Zoltán, Mócsai 
Milán, Varga Dániel és Vejinovics Szasa foglalkoztak. Valamennyien kosárlabda 
edzői végzettséggel rendelkeznek. 

A tábor szakmai anyagát ifj. Gyimesi János kosárlabda mesteredző írásbeli 
anyagából (és segítségével) Utasi Gábor szakedző állította össze. 

Az edzők a tábor megkezdése előtt, és mindkét hét végén (péntek este) szóban 
és írásban beszámoltak a Kosársuli vezetőinek. 

  

 
 

A tábor résztvevőinek egyik csoportja 
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Ebéd a Vándorsólyom Vendéglőben 
 
 

 
 

Edzés a Sportcsarnokban 
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Edzés a Sportcentrumban 
 
 

 
 

Edzés a Főiskolán 


