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Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 
 

Alapítás éve: 2011  
Nyilvántartási szám: 1498 
Az alapítvány bejegyzése: Csongrád Megyei Bíróság – Pk. 60002/2011   
Kiemelten közhasznú társadalmi szervezet: 2011.01.21. 
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alapitvany-5608         
E-mail: hsa@hodmezovasarhely.hu   
Képviseli: Fekete Ferenc a kuratóriumi elnöke (+36/30-977 8039) 
 

Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület 
 

Alapítás éve: 1994   
Nyilvántartási szám: 963. 
Az egyesület bejegyzése: Csongrád Megyei Bíróság – Pk. 60197/1994/3.   
Közhasznú társadalmi szervezet: 1998.09.24. 
adószáma: 18454040-2-06   
bankszámla: 10918001-00000063-45360003 
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A VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMADATAI:  
  

Utánpótlás csapataink a 2011/12-es bajnoki szezonban (játékengedélyek száma): 
U20-as csapat – edző Czuprák László (12 fő) – NB I/B-s U20-as bajnokság 
U18-as csapat – edző Czuprák László (13 fő) – Országos és regionális junior bajnokság 
U16-as csapat – edző Vas Péter (17 fő) – Országos és regionális kadett bajnokság 
U14-es csapat – edző Patkós József (14 fő) – Országos és regionális serdülő bajnokság 
U13-as csapat – edző Szabó Attila (19 fő) – Regionális serdülő bajnokság 
U12-es csapat – edző Szilágyi László (17 fő) – Országos gyermek bajnokság 
U12-es csapat – edző Balogh Imre (12 fő) – Országos gyermek bajnokság 
U11-es csapat – edző Kotormán Zsuzsa (13 fő) – Országos kenguru bajnokság 
U11-es csapat – edző Szilágyi László (12 fő) – Országos kenguru bajnokság 
U11-es csapat – edző Patkós József (16 fő) – Országos kenguru bajnokság 
U11-es csapat – edző Utasi Gábor (15 fő) – Országos kenguru bajnokság 
U11-es csapat – edző Mócsai Milán (19 fő) – Országos kenguru bajnokság 
U11-es csapat – edző Dani Zoltán (19 fő) – Országos kenguru bajnokság 
U11-es csapat – edző Szabó Attila (15 fő) – Országos kenguru bajnokság 
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Az ALAPÍTVÁNY és a KOSÁRSULI együttműködésének alapjai: 
 

 
I./  
- 2011. július 1.-én a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány és a Hódmezővásárhelyi 
Kosársuli Sportegyesület együttműködési megállapodást kötött a hódmezővásárhelyi 
utánpótlás kosárlabda fejlesztése céljából, melynek időtartama 2011. július 1. és 2012. júni-
us 30. közötti időszakra terjed.  

Az Alapítvány vállalta – a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén – a 2011/2012-
es bajnoki szezonban a Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE összes utánpótlás csapatának tel-
jes versenyeztetési és felkészítési költségeit.  
 
II./ 
- 2011. szeptember 1.-én a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány (HSA-Vásárhelyi 
KS) a 2011. évi LXXXII. törvény adta lehetőséggel élve kérelmet nyújtott be a hódmezővá-
sárhelyi utánpótlás kosárlabda fejlesztése céljából a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége felé. A Vásárhelyi Kosársuli által összeállított programmal pályázott ösz-
szeg: 33.831.000.- forint, plusz 3.759.000.- forint önrész. 
 
III./ 
- 2011. október 25.-én a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány (HSA-Vásárhelyi KS) 
az MKOSZ kérésére módosította a Vásárhelyi Kosársuli által összeállított programot. Az 
MKOSZ által javasolt csökkentett, 25.000.000 forintos támogatási összeg (hozzáadva a 
2.777.00 forint önrészt) is biztosítja a szakmai megvalósítást. 
 
IV./ 
- 2011. november 9.-én a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány (HSA-Vásárhelyi 
KS) megkapta az MKOSZ jóváhagyó végzését (T-2011/91), amelyben 25.000.000 forint 
támogatásra tartják jogosultnak a sportágfejlesztési programot.  
 
V./ 
- 2011.december 16.-án a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány (HSA-Vásárhelyi 
KS) megkapta az MKOSZ határozatát (T-2011/91/K001/TI). 
A határozat alapján a WebMindlicenses Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7., adószám: 
14852996-2-44) átutalhatja a 25.000.000 forintos sportágfejlesztési támogatási összeget. 
 
 VI./ 
- 2011.december 20.-án a WebMindlicenses Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7., adószám: 
14852996-2-44) átutalta a 25.000.000 forintos sportágfejlesztési támogatási összeget a 
Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány (HSA-Vásárhelyi KS) számlájára, amelyre 
2011. december 21.-én az meg is érkezett. 
 
VII./ 
- A 2012.06.30.-ig tartó támogatási időszakban a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapít-
vány a 25.000.000.- támogatási összeget 2.770.000.- önrésszel kiegészítve a Vásárhelyi 
Kosársuli utánpótlás csapatainak felkészítésére és versenyeztetésére költötte. 
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TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
   

A HSA-Vásárhelyi KS csak utánpótlás-nevelési feladatok ellátására pályá-
zott. A támogatási összeget (25.000.000.-) és az önrészt (2.770.000.-) teljes egé-
szében arra is költötte. 

2011. június 11.-én módosítási kérelemmel fordultunk az MKOSZ-hez, ugyanis már 
látszott, hogy az utazási és nevezési költségeink magasabbak – az étkezési és játékengedély 
költségeink kisebbek lesznek. 

Az MKOSZ 2012. június 29.-i (T-2011/91) határozatában a módosítási kérelmünket 
(egy 76 ezer forintos gyógyszer, segédeszköz tétel kivételével) jóváhagyta.  

 
A jogcímek szerint részletezett költségek összegei az alábbiak szerint alakultak: 
 
- sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése    3.690.000.- helyett 3.814.049.- lett. 

A tervezetnek megfelelően a december 21.-én érkezett támogatási összegből 2012 
tavaszán labdákat és olcsó mezeket vásároltunk csapatainknak. 
 

- személyszállítás (bérelt 18 személyes busszal) 1.990.000.- helyett 2.623.726.- lett. 
Ez több lett a tervezett összegnél, aminek két oka volt. egyrészt 2012-től 20%-al 
emelt a szállító, másrészt a jó szereplésünk miatt lett egy váratlan győri, pécsi és 
székesfehérvári út is. Emellett voltunk néhány közeli külföldi mérkőzésen is. 
 

- nevezési költségek          460.000.- helyett 801.000.- lett. 
Ezek a költségek a 7 (hét!!!) kenguru csapat indítása miatt lettek magasabbak, hiá-
ba kaptunk vissza 90 %-ot az MKOSZ-től a kadett és serdülő nevezési díjból. 
 

- rendezési, felkészítési, képzési költségek  3.890.000.- helyett 3.924.999.- lett. 
Ezt a költség nemet „jól eltaláltuk” – amely a hazai meccseink és tornáink rende-
zési-, szervezési költségeit jelentette. 
 

- verseny és játékengedélyek költségei     690.000.- helyett 221.750.- lett. 
Ezek a költségek két ok miatt lettek kevesebbek. Egyrészt az MKOSZ visszatérített, 
másrészt nem mindegyik korosztálynak (pl. a gyermeknek és kengurunak) kellett 
ebben a bajnoki szezonban játékengedélyt kiváltani.  
 

- sportlétesítmény bérleti díja      8.740.000.- helyett 8.681.831.- lett. 
Ez pontosan annyi, mint a tervezetben. Érthető, hiszen úgy alakítottuk az edzésidő-
ket a csarnokokban, ahogy a pályázott összeg engedte.  
 

- étkezési és szállás költségek       2.060.000.- helyett 1.411.679.- lett. 
Kevesebb lett, mivel 2011. december végéig nem volt pénzünk, így csak 2012-ben 
költöttünk. 
 

- sportszakemberek (edzőink) fizetése    6.250.000.- helyett 6.243.380.- lett. 
Ez az összeg pontosan egyezik, mert ez könnyen tervezhető volt. „Addig nyújtóz-
kodtunk, míg a takarónk engedte”: edzőink átlagos havi nettó fizetése 30.000.- volt. 
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A HSA-Vásárhelyi Kosársuli 
2011/12-es bajnoki évre tervezett szakmai programjának  

megvalósulása: 2011.07.01. – 2012.06.30. 
 
Utánpótlás nevelési programunk alapja ebben a bajnoki évben: 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 Városi Önkormányzattal összefogva (a mindennapos testnevelésben szerepet vállal-
va) a 2011/12-es tanévtől a 3. és 4. osztályoknak délutánonként 2-2 „kosárlabdás” testneve-
lés órájuk lett. A körülmények ideálisak, hiszen az iskola tornaterme a Hódtói Sportcsarnok. 
16 óráig keresztben 3 pályán folyhatnak az órák, azaz az edzések – összesen 6 osztály fiúta-
nulóinak. Ezeken az órákon a testnevelő tanárok munkáját 1-1 általunk küldött edző is segí-
ti. Ezzel az iskolával részt vettünk a „Dobd a kosárba” programban is. 
  

- iskolai bázis szélesítése: Bázisiskolánk mellett két másik általános iskolában is tar-
tunk előkészítő foglalkozásokat a 3. és 4. osztályosok részére: a Szent István- és a Liszt Fe-
renc Általános Iskolákban. Ezeken a helyeken kicsi a terem (csak „egy pályás”), ezért nem 
az összes gyereknek, csak az évfolyamonként kiválasztott 14-16 főnek. 
 Ennek köszönhetjük, hogy hét azaz 7 (!!!) csapatunkkal vettünk részt az Országos Ken-
guru Bajnokság (U11) szegedi területi küzdelmeiben. 

A 4+8 osztályos Bethlen Gimnáziumban az 5-6. osztályosoknak tartunk előkészítőt. Így 
gyermek csapatból (U12) is kettőt tudtunk indítani. 

 
- alsó tagozatos rendezvények: 
Az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak két kosárlabda dzsemborit szerveztünk, 

amelyeken a 3 iskola mintegy 90-100 kisdiákja vesz részt. Ezeken dobóversenyek és ügyes-
ségi feladatok is voltak. Tetszett a szülőknek is, akik péntek délután meg tudták nézni.   

 
- diáksport rendezvények: November/decemberben megrendeztük a városi általános 

iskolai bajnokság őszi, majd január/februárban a tavaszi fordulóit. A három korcsoportban 
(II., III. és IV.) a Város általános iskoláinak 80%-a indult! 

Középiskolai szinten megszerveztük, és elindítottuk az amatőr városi bajnokságot. 
 
- főiskolai kosárlabda: A 2011/12-es tanévben indult BKF hódmezővásárhelyi főisko-

lai karára sportösztöndíjat ajánlottunk föl három ide jelentkező fiatalnak.   
 
 - a szakmai munka és a tárgyi feltételek javítása: 
 A fenti iskolák mindegyikében kosárlabda edzői végzettségű testnevelő tanárok foglal-

koznak a gyerekekkel, segítőik edzőképzőre járnak. A Kosársuli SE biztosítja az órák és 
edzések megtartásához szükséges labdákat, és a gyerekek részére felszerelést (mezeket). 
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VERSENYSPORT 
 
 Alapcél volt, hogy minden kosárlabdázni kívánó fiatalnak tudjunk lehetőséget 

biztosítani. A 2011/12-es bajnoki szezonban 14 utánpótlás csapatunk indult az 
MKOSZ által szervezett, rendezett bajnokságokban. 

 
Fő feladatok: 

- a sportolói létszám növelése, csapataink versenyeztetése 
  

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

213 fiatal játékosunk szerepelt az MKOSZ nyilvántartási programjában, emellett kb. 40 
gyereknek tartottunk előkészítő, és kb. ugyanennyinek tömegsport foglalkozásokat. 

14 utánpótlás csapatunk indult az MKOSZ által szervezett bajnokságokban. 
 
- tárgyi feltételek javítása 
 
 Az U12-ig bezárólag valamennyi csapat megfelelő körülmények között tudott edzeni. A 
hét U11-es együttesünkkel sajnos (anyagiak hiányában) csak iskolai termekben tudtunk dol-
gozni.  

Az előző évekhez képest jóval több felszerelést tudtunk vásárolni, de még közel sem 
eleget. Melegítők, cipők, táskák vásárlása fel sem merült, viszont tudtunk venni csapataink 
részére 1.456.000.- forint értékben labdákat és 2.353.000.- forintért mezeket.   

Csapataink kaptak 115 db Molten labdát: 10 db BGG7, 10 db BGF6, 15 db BGE6 és 80 
db BGE5. A 14 garnitúra mezből minden csapatnak jutott, 3 csapat kapott bemelegítő póló-
kat, és 2 csapat játékosai edzőmezeket- és nadrágokat is. 

  
- a szakmai munka fejlesztése 
 
 Csapataink edzői (a jelenlegi szintünkhöz képest) megfelelő végzettséggel rendelkez-
nek. Legtöbbjüknek testnevelő tanári diplomájuk is van. A bajnokságban 8 edzővel kötöt-
tünk megbízási szerződést edző feladatok ellátására. Közülük 3 fő Testnevelési Egyetemet 
végzett szakedző, 2 fő középfokú, 3 pedig alapfokú edzői végzettséggel bír. További 4 edző 
társadalmi munkában dolgozott, valamennyien most végeztek/végeznek az edzőin. 

Minden edzőnknek 2 csapata volt. Igyekeztünk a szakmai munka minőségét emelni az-
zal, hogy minden csapatunk edzőjének volt egy segítője is (edzőire járó, vagy főiskolás NB 
I/B-s kosarasunk).  

Edzőink jó pár hazai továbbképzésen részt vettek, de szerbiai és romániai kapcsolataink 
révén a szomszédos területek edzőivel is folyamatosan konzultáltak. 
 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása  
 
 2011 őszén sikeresen megkezdtük határ menti kapcsolataink kiépítését. Hódme-
zővásárhely rendkívül közel van Romániához és Szerbiához is. Utánpótlás csapata-
inkkal sikerült eljutni Aradra és Temesvárra, illetve Csokára és Zrenjaninba is. Ezek 
az utak mind a gyerekeknek, mind az edzőknek nagyon hasznosak voltak. 
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BESZÁMOLÓ AZ EGYES KOROSZTÁLYOKRÓL 
 
 
U20 – NB I/B-s U20-as bajnokság 

 
Remekül helyt álltak ebben a szezonban: az NB I/B Keleti csoportban a 4. helyen 

végeztek, 12 győzelemmel – 8 vereséggel. A mi csapatunk dobta a legtöbb pontot, de 
nem volt igazából magas játékos – így nem végezhetett. Ezzel bejutottak a győri Or-
szágos Döntőbe, ahol a csapat minden meccsen helyt állva végül a 7. helyen végzett. 
A döntő legjobb játékosa (MVP) a vásárhelyi Rácz Tamás lett.  

A fiúk a Hódtói Sportcsarnokban edzettek, egy részük a felnőttekkel, más részük 
a juniorokkal is. Saját, külön edzésük 3x1 óra volt pluszban. Czuprák László szak-
edző + Vas Péter segédedző felállásban sok egyéni képzést tudtak tartani. Két játékos 
a felnőtt csapatban is rendszeresen játszott. 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B (U20) 
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U18 – Junior bajnokság 
 
Ez egy gyenge, foghíjas csoport volt – kevés játékossal. Az ok: 17-18 éves kor-

ban 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: 3 győzelem – 7 vereség. Sikerült ta-
vasszal még néhány hazai és nemzetközi barátságos mérkőzést is szervezni nekik.  

Hetente 4x a Hódtói Sportcsarnokban edzettek, a tapasztalt Czuprák László szak-
edzővel, akinek az egyéni képzésekben Utasi Gábor szakedző segített. Ez a legjob-
baknak nagyon hasznos volt. 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli junior (U18) 
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U16 – Kadett bajnokság 
 
Szeptemberben még kevesen voltak, de ambiciózus edzőjük jó pár új gyereket 

szerzett. Végül 4 győzelemmel és 6 vereséggel zártak, így a 2011/12-es bajnokság 
alapszakasza után nem kerültek a legjobb 16 közé. 

Januártól ők is az MKOSZ regionális bajnokságban folytatták, ahol az utolsó for-
dulót kivéve (betegségek miatt) remekül szerepeltek. Sajnos a körbeverések miatt 4 
győzelem – 2 vereség mutatóval sem jutottak be a regionális döntőbe. 

Részt vettek még a Bács-Kiskun Megyei Szövetség által rendezett regionális baj-
noki rendszerben is, ahol 7 győzelemmel és 3 vereséggel zártak. Néhány edzőmeccset 
is sikeresen megnyertek.  

 Edzőjük, Vas Péter (NB I-es játékos) testnevelő tanár, edzői képesítéssel. Mun-
káját egy edzői képzésre járó hallgató (Dani Zoltán NB I-es játékos) segítette. Ők két-
szer tudtak a Csarnokban és kétszer Gregus SZKI-ban edzeni. 

Egyénileg rengeteget fejlődtek, sikerült új játékosokat is szerezni (néhány maga-
sat is…), csapatszinten sok sikerélményük volt. 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli kadett (U16) 
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U14 – Serdülő bajnokság 
 
A 2011/12-es bajnokság alapszakasza után nem kerültek a legjobb 16-ba, de jól 

helytálltak minden meccsen a gyerekek (4 győzelem – 6 vereség). Az országos dön-
tőbe jutott csapatoktól is csak alig kaptak ki. Januártól az MKOSZ regionális bajnok-
ságban folytatták. Itt 5 győzelem – 1 vereség mutatóval az elsők lettek. A régiós dön-
tőt mi rendeztük, de „csak” a második helyet sikerült elérni.  

Néhány tornán részt vettek a Bács-Kiskun Megyei Szövetség által rendezett regi-
onális bajnoki rendszerben is. Ezt a hat meccset simán nyerték. Sikerült jó pár barát-
ságos felkészülési mérkőzésen is játszaniuk. 

Edzőjük Patkós József testnevelő tanár, edzői képesítéssel. Munkáját egy edzőire 
járó hallgató (Dani Zoltán) segítette. Csak kétszer tudtak a Csarnokba bejutni, emel-
lett kétszer a Gregus SZKI termében edzettek. Ez utóbbi hely nem volt túl ideális: a 
pálya ugyan szabályos, de csúszik és közel van a fal.  

Egyénileg és csapatszinten is sokat fejlődtek: a csapat zöme erős közepes szintre 
lépett föl. Javult a védekezésük és megtanultak győzni. Az új fiúk jól beilleszkedtek. 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli serdülő/A (U14) 
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U13 – Serdülő bajnokság 
 
A 2011/12-es bajnokságban a tavalyi gyermekcsapat együtt maradt, és serdülő 

„B” csapatként a Bács-Kiskun Megyei Szövetség által rendezett regionális bajnok-
ságban játszott. 19 fő 1999-es születésű gyerekünk van, edzőjük Szabó Attila, aki TF-
et végzett szakember. Munkáját egy edzőire járó hallgató, Mócsai Milán (NB I-es 
játékos) segítette. Ők heti három alkalommal a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termé-
ben edzettek.  

A regionális bajnokságban: 5 győzelem – 7 vereség (idősebbek ellen) volt a mér-
legük. Többször jártak Szerbiában és Romániában is, ahol (a jobbára győztes) mecs-
csek nagyon hasznosak voltak. Jó pár hazai edzőmérkőzésen és tornán is részt vettek 
– sikerrel. Jól szerepeltek az Országos Diákolimpián is – majdnem a döntőbe jutottak. 

Igazi csapatot sikerült belőlük csinálni, akik élnek/halnak a kosárlabdáért. Meg-
tanultak védekezni, így – bár egyetlen kiemelkedő képességű játékos sincs köztük – 
mérkőzéseik nagy részét megnyerték. 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli serdülő/B (U13) 
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U12 – Gyermek bajnokság 
 
Terveinktől eltérően szeptemberben csak 1 csapattal tudtunk elindulni. Ők min-

dig Szegeden játszottak, és az „A” csoport 2-3. helyén végeztek. Végeredményben 
másodikok lettek és eljutottak a pécsi regionális döntőre. Tudtak néhány hazai és 
szerbiai barátságos meccset is játszani. 

Ez a csapat jó teremben, a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében edzett. Edző-
jük, Szilágyi László egyetemet végzett testnevelő, most jár szakedzőire. Munkáját az 
edzőit idén nyáron elvégzett Szasa Vejinovics segítette. 

Az edzések elsődleges célja a technikai elemek javítása volt, az eredmény másod-
lagos volt. Az idény végére már kezdett látszani az elvégzett munka játékukon. 

 

 
 

Vásárhelyi Vidrák (U12) 
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Januárban már tudott indulni az U12-es „B” csapatunk is. A legpatinásabb (4+4-
es) középiskola tanulóira épülő csapat edzője Balogh Imre, aki TF-et végzett testne-
velő tanár szakedző. Nekik ez volt a tanulóévük, csak most kezdtek kosarazni – de 
néhány győzelmet sikerült szerezniük. Az edzéslétszám is megfelelő volt. Nagy do-
log (mivel iskolai csapat), hogy biztosan együtt maradnak évekig. 

 

 
 

Vásárhelyi Bethlen (U12) 
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U11 – Kenguru bajnokság 
 
A 2011/12-es bajnoki szezonban – köszönhetően a mindennapos testnevelés ke-

retében „megfogott” és az előkészítő csoportjainkból kikerülő gyerekeknek – hét azaz 
7 csapattal indultunk. Óriási élmény volt a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. 
Nagy örömünkre minden fordulóban 2 csoportnak Vásárhelyen, a Hódtói Csarnokban 
rendezhettük meg a mérkőzéseket. 

Mind a 7 csapatnak szakképzett edzője van: 2 szakedzői, 3 edzői végzettséggel, 
és 2 fő most jár edzőire (ősszel végeznek). Valamennyi csapat sajnos csak saját isko-
lájában tudott edzeni, anyagi okok miatt. (a pályázatunkban kért összeg csökkentésé-
nek ők lettek az „áldozatai”) 

Az U11-ben nem az eredmény volt a lényeg, hanem hogy minél többen játszhas-
sanak. A legjobb csapatunk (a Hódok) az „A” és „B” csoport között mozgott, végül a 
3. helyen végzett. A többi csapatunk a „B” és „C” – illetve a „D” csoportban játszott. 

A legjobbaknak külön „városi válogatott” edzést is tartottunk pluszban az SZTE 
Mg.-i Kar termében, nagy pályán. Rendeztünk két egész napos tornát, amelyen a 
2001-es és 2002-es válogatottunk más megyék csapataival is tudott játszani. 

Június végén kétszer egyhetes napközis jellegű (ingyenes) edzőtábort rendeztünk 
ezeknek a gyerekeknek, amelyen naponta 85-95 fő vett részt.  

Ez a korosztály volt számunkra a legfontosabb ebben a bajnoki szezonban. 
Sikerült máris akkora létszámot létrehoznunk, amelynél nagyobbal már el sem 
bírnánk. Mintegy 120 gyerek járt edzésre a hét csapathoz. 

 

 
 

Vásárhelyi Hódok (U11) 
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Vásárhelyi Skorpiók (U11) 
 
 

 
 

Vásárhelyi Ráják (U11) 
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Vásárhelyi Rókák (U11) 
 
 

 
 

Vásárhelyi Bikák (U11) 
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Vásárhelyi Csikók (U11) 
 
 

 
 

Vásárhelyi Kisvidrák (U11) 
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U11/12-s NYÁRI NAPKÖZIS EDZŐTÁBOR 
 

A gyerekeknek a Hódtói Sportcsarnokban, a Kaszap utcai Csarnokban és a Sport-
centrum street-ball pályáin teljesen ingyenes foglalkozásokat tartottunk 8.00-16.00 
közt, átlagosan 85-95 gyereknek. A résztvevőknek még az ebédért sem kellett fizetni.  

Komoly edzések voltak, nem gyermekmegőrzés. A kosarazás és más jellegű játé-
kok mellett a kosárlabdázással és az egészséges életmóddal kapcsolatos beszélgeté-
sek, DVD-nézések is szerepeltek a programban. 

Első hét: 2012.06.18. – 2012.06.22. 
Második hét: 2012.06.25. – 2012.06.29. 
 
A tábor vezetői: Utasi Gábor és Szabó Attila testnevelés egyetemet végzett, ko-

sárlabda szakedzők voltak. Szilágyi László szintén testnevelő tanár és edző. 
Segítőik a felnőtt NB I/B-s csapat játékosai: Czibere Zoltán, Czuprák László, 

Dani Zoltán, Mócsai Milán, Rácz Tamás, Vejinovics Szasa és Schéda Martin voltak. 
Valamennyien kosárlabda edzőit végeztek, vagy éppen most járnak. 

 
A tábor szakmai anyagát ifj. Gyimesi János kosárlabda mesteredző írásbeli 

anyagából (és segítségével) Utasi Gábor állította össze. 
 
Az edzők a tábor megkezdése előtt, és mindkét hét végén (péntek este) szóban 

és írásban beszámoltak a Kosársuli és a HSA vezetőinek. 
  

 
 
A tábor résztvevőinek egyik csoportja 
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Elméleti foglalkozás 
 
 

 
 
Edzés a Sportcsarnokban 
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Edzés a Sportcentrumban 
 
 
 
 
 
 

TÖMEGSPORT 
 
 Ez lényegében megvalósult az általános iskolai sportmunkánkkal, de szer-

veztünk rendezvényeket a (nem igazolt) középiskolás korosztálynak is. A sza-
badidős kosárlabdázóknak minden feltételt biztosítottunk – bármelyik játék-
formát választották. Minden kosárlabdázni kívánó fiatalnak tudtunk lehetőséget 
biztosítani sportolásra. 
 
 
 
 
Hódmezővásárhely, 2012. július 18. 
 
 
 
……………………………………..    ……………………………… 
Fekete Ferenc – HSA kuratóriumi elnök   Dr. Elek András – Vásárhelyi KS 


