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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 2018/2019-s bajnoki idényben: 

Korosztály   edző     bajnokság    játékengedély 

U23-s csapat – Tóth Tamás, Czuprák L.  - NB I/B-s u23 bajnokság    - 17 fő 

U18-s csapat – Tóth T., Czuprák László  - országos junior bajnokság   - 16 fő 

 erőnléti edző mindkét csapatnál: Vas Péter 

U16-s csapat  –  Czibere Zoltán    - országos kadett bajnokság  - 13 fő 

U16/B csapat –  Vejinovics Sasa    - regionális kadett bajnokság  - 14 fő 

U14-s Bikák – Vas Péter, majd Vejinovic  - országos serdülő bajnokság   - 17 fő 

U13-s Cápák – Kelemen Balázs    - országos serdülő bajnokság   - 17 fő 

U12-s Gepárdok – Sági majd Perák Denis - országos gyermek bajnokság  - 16 fő 

U12-s Rókák – Varga Zalán     - országos gyermek bajnokság  - 14 fő 

U11-s Párducok – Sági majd Pavlovics Vuk- országos kenguru bajnokság  - 16 fő 

U11-s Villámok – Patkós József    - országos kenguru bajnokság   - 15 fő 

U11-s Kacsák – Szarka Dávid    - országos kenguru bajnokság   - 16 fő 

U10-s Párduckölykök, Krokodilok, Csikók- megyei kenguru bajnokság   - 37 fő 

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

Előkészítő NLG - Szabó Attila, Utasi Gábor - Dobd a kosárba program I-II. - 20 fő 

Előkészítő Liszt - Czuprák László       - Dobd a kosárba program I-II. - 17 fő 

Előkészítő Kertváros - Sági Ákos, majd Perák - Dobd a kosárba program I-II. - 21 fő 

Előkészítő Szent István - Patkós József   - 2-3. osztályosoknak   - 15 fő 

Előkészítő Varga Tamás - Czuprák László  - 2-3. osztályosoknak   - 14 fő 

Kosárpalánta Szt. István - Szöginé K. Zsuzsa - 2. osztályosoknak   - 14 fő 

Kosárpalánta Szt. István - Patkós József  - 1. osztályosoknak   - 14 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 208 fő utánpótláskorú játékosunknak kér-

tünk játékengedélyt. Emellett mintegy 125 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, 6 főnek középfokú 

edzőije, 2 edzőnk alapfokú edzői végzettséggel rendelkezik, 3 fiatal most végzett. Több csa-

patnál is van segítője a vezető edzőnek. Mindenki fizetése MKOSZ Benchmark szerinti. 

- Létesítményhelyzet 

 A 2018/2019-s bajnoki évben minden csapatunk edzéslehetőségét sikerült elfogadhatóan 

megoldani a Hódtói Sportcsarnokban, az SZTE Mg-i Főiskolán és a Kertvárosi Ált. Iskola 

termében. Sajnos az u11/12 csapataink egy része nem szabályos, iskolai termekben edz.  

- Tárgyi feltételek 

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

ket, cipóket is kaptak. A folyamatosan vásárolt labdákkal minden csapatunk el van látva bő-

ven. Új (állítható magasságú) palánkok vannak minden iskolánkban és termünkben.  

- Versenyeztetés 

 U20/23: az NB I/B-s bajnokság Zöld csoportjában 4. hely (13 győzelem – 7 vereség) 

 U18: országos bajnokság keleti regionális csoport – 5. és 1. hely (8 győz. – 8 vereség) 

 U16: országos bajnokság selejtező, Főtábla Kelet, majd keresztjáték, Főtábla alsóház, 

majd „B” Döntő - 16. hely (9 győzelem – 29 vereség) 

 U16/B: országos bajnokság délkelet regionális   - 3. és 2. hely (13 győz. – 7 vereség) 

U14/A: délkeleti 6. hely (4 győzelem – 6 vereség) az országos főtáblára jutottak. 

 Országos Főtábla 30. hely (5 győzelem – 13 vereség)    

U14/B: délkeleti 10. hely (5 győzelem – 3 vereség) nem jutottak az országos főtáblára  

 A tavaszi regionális bajnokságban dél-kelet 3. hely (7 győzelem – 5 vereség)  

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

Gepárdok „A/B” csoport, végül 2. hely – Felsőház: 4. - Rókák a C/F csoport. 

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

Párducok „A/C” csoport, 2. hely – Villámok a C/F, Kacsák a „J/L” csoport. 

 U10: Párduckölykök, Csikók, Krokodilok csapatunk vett részt a megyei bajnokságban 
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Pénzügyi beszámoló – SFP-HOSSZ01 08091/2017/MKOSZ  

 

1./ Utánpótlás_ a megmaradt 17.335.9638.- Ft + a 2018-ban jött 65.624.- Ft közvetlen támo-

gatást (levonva az EMMI-nek visszautalt 307.254.- Ft) 17.092.154.- közvetlen támogatás.  

Kiegészítve az önrésszel = 19.050.242.- Ft-ot azokban a költség nemekben használtuk fel 

2019.06.30-ig, ahol volt maradvány:        közvetlen támogatás 

 sporteszköz, sportfelszerelés  4.772.534.-     4.282.037.- 

 nevezési díj         160.000.-        143.556.- 

 személyszállítás busszal      959.344.-        860.747.- 

 rendezési költségek    3.341.982.-     2.998.510.- 

 játékengedélyek        190.500.-       170.921.- 

 sportlétesítmények bérleti díja 9.626.120.-     8.636.796.- 

+ közreműködői kts (könyvelés + könyv-vizsgálat)           358.756.-  

  

2./ Versenyeztetés_ a megmaradt 938.018.- Ft + 107.448.- Ft önrészt = 1.045.466.- forintot a 

mérkőzésekkel kapcsolatos kiadásokra használtuk fel. 

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

 

Pénzügyi beszámoló – SFP-MOD01-10091/2018/MKOSZ: 

A 2018/19-es bajnoki (TAO) évben költségeink egy részét az előző támogatási időszak ma-

radvány pénzéből fedeztük – az aljogcímeken maradt lehetőségek szerint. 

 

1./- Utánpótlás-nevelési jogcímre a 66.071.655.- forintból szereztünk 64.907.538.- forintot  

+ az önrészt hozzátéve = 72.342.542.- lett. Ebből felhasználtunk 55.797.088.- forintot 

2019.06.30-ig, szigorúan a jóváhagyott aljogcímek költségein belül:     közvetlen támogatás 

 Személyszállítás busszal:       6.149.360.-   5.517.360.- 

 Rendezési költségek:        1.640.354.-   1.471.704.- 

 Verseny- és játékengedélyek költségei:      238.654.-      214.126.- 

 Sportlétesítmények bérleti díja:    3.422.140-   3.070.430.- 

 Szállás és étkezés:        4.000.299.-   3.669.919.- 

 Személyi ráfordítások:                 40.256.351.-         36.121.019.- 

  

 Utánpótlás közreműködői díj jogcímre jutott volna 1.328.763.- forint, 

amiből csak könyv-vizsgálatra költöttünk 127.000.- forintot. (így maradt 1.201.763.-) 

 

A felhasznált közvetlen támogatás 50.064.557.- Ft volt + a 127.000.- közrem-i, így 

maradt utánpótlás nevelési jogcímre számlánkon 14.715.981.- forintunk. 

 

2./- Versenyeztetés jogcímre a 3.871.526.- forintból megszereztünk 3.465.000.- forintot. Az 

önrészt hozzátéve felhasználtuk 3.492.118.- forintot (amiből a közvetlen támogatás 

3.133.216.- volt):       

 Versenyeztetés közreműködői díj jogcímre jutott volna 70.000.- forint. Ezt szinte 

mind felhasználtuk könyvelési díjra. (68.415.- forintot) 

így maradt versenyeztetés jogcímre számlánkon 263.369.- forintunk. 
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A Vásárhelyi Kosársuli 

2018/19-s bajnoki évre tervezett szakmai programjának  

megvalósulása: 2018.07.01. – 2019.06.30. 

 
Utánpótlás nevelési programunk alapja ebben a bajnoki évben is: „Mennyiségből minő-

séget!!” – sportolói létszámunk megtartása, 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. A körülmé-

nyek ideálisak, hiszen az iskola tornaterme a Hódtói Sportcsarnok. 16.30 óráig kereszt-

ben 3 pályán folyhatnak az órák – összesen 6 osztály fiútanulóinak. Ezeken az órákon a 

testnevelő tanárok munkáját 1-1 általunk küldött edző is segíti.  

 

- „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 két csopor-

tot visz: 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 nem az összes gyereknek, csak az évfolyamon-

ként kiválasztott 14-16 főnek tartottunk délutáni órákat. 

 

- alsó tagozatos rendezvények: 

Az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak ősszel három kosárlabda dzsemborit 

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

játék, dobóversenyek és ügyességi feladatok is voltak.   

Tavasszal, 4-4 csapattal városi u9-es és u10-es bajnokságot szerveztünk. 

  

- 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! Középiskolai szin-

ten amatőr városi bajnokságot szerveztünk. Volt FIBA 3x3 bajnokságunk is, minden 

korcsoportban. 

 

 - a szakmai munka és a tárgyi feltételek javítása: 

 A fenti iskolák mindegyikében kosárlabda edzői végzettségű testnevelő tanárok fog-

lalkoznak a gyerekekkel, de segítőik is edzők. A Kosársuli SE biztosítja az órák és edzé-

sek 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, valamint az országos bajnokságokban tudjanak versenyezni.   

 

- a sportolói létszám megtartása, csapataink versenyeztetése 

  

Évek óta teljesítőképességünk felső határán mozgunk. A létesítmény helyzet miatt több 

gyerekkel nem tudunk foglalkozni. 200 körüli fiatal játékosunk szerepel az MKOSZ nyilván-

tartási programjában, emellett kb. 120 gyereknek tartottunk előkészítő foglalkozásokat. 

13 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 három iskolai U11-es együttesünkkel sajnos (sa-

ját csarnok hiányában) csak iskolai termeikben tudunk dolgozni.  

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

nek! 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 korábban 

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

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

patunknak szép felszerelése van. Labdákat ismét vásároltunk, így elfogadható számban és 

minőségben vannak. Sok csapatunk kapott edzőmezeket. Melegítőt most nem vettünk, mert 

alig két éve kapott az u13-ig mindenki. Legjobb csapatunk, az U16-osaink cipőket is kaptak. 

  

- a szakmai munka fejlesztése 
 

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

Legtöbbjüknek testnevelő tanári diplomája is van. 13 edzővel kötöttünk megbízási szerző-

dést: közülük 2 fő Testnevelési Egyetemet végzett szakedző, 2 fő a TF-en szerzett edzői dip-

lomát, 4 fő középfokú, 2 pedig alapfokú edzői végzettséggel bír. Három fiatal most járt az 

elmúlt két évben edzőire és most végeztek. Három u20-as játékosunk iratkozott be kétéves 

edzőire. Molnár Csaba személyében 2018-tól utánpótlás szakmai igazgatót szerződtettünk. 

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 kapcsolataink révén a vajdasági edzőkkel is konzultáltak.   

 

- nemzetközi kapcsolatok kialakítása  

 

 Határ menti kapcsolataink révén utánpótlás csapatainkkal hazai nemzetközi torná-

kat is szerveztünk, és tornákon, edzőmeccseken vettünk részt Zrenjaninban, Zombor-

ban, Apatinban, Vrbaszon, NoviSadon, Szabadkán, Becsén és Topolyán is. Ezek az 

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

 

- streetball (és B33)  

A Hódtói Sportcentrum street-ball pályáin 2018/19-ben is jó pár programot szer-

veztünk. Országosan is sikeresek voltunk az általános iskolai diákolimpia Döntőn és a 

nyolc fordulós Felnőtt (u20/23-s) bajnokságban. 
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BESZÁMOLÓ AZ EGYES KOROSZTÁLYOKRÓL 
 

 

FELNŐTTEK: NB I/B-s Zöld csoport Alapszakasz győzelem, majd 4. hely  

 

Sok sérülés, betegség miatt 4-5 nyerhető meccset is elbuktunk), de az alapszakaszt 

megnyertük, 17 győzelemmel – 7 vereséggel. Hazai pályán (3-400 néző előtt) veretle-

nek maradtunk!! A rájátszásban úgy a döntőbe jutásért, mint a 3. helyért 1 győzelem – 

2 vereséggel elbuktunk. Színmagyar csapattal, amatőrként játszottunk. A csapat a 

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

Tamás vezetőedző munkáját Czuprák László segítette. 

 

 

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B felnőtt – edző Tóth Tamás és Czuprák László 

 

 

V. Kosársuli II. – NB II (Keleti csoport 10. hely)
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U20: NB I/B-s U20/23-s bajnokság (1999/2000 + 1996/1998) – 4. hely 

 

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

Züld csoportjában így az 5. helyen végeztünk, 13 győzelemmel – 7 vereséggel.  

Három túlkoros játszott, akik közül Béres Nándi elképesztő teljesítménnyel az 

egész bajnokság egyik legjobbja volt.   

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 lehető-

ség 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. A cél a játéklehetőség biztosítása volt, 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. Tóth Tamás vezetőedző + 

Czuprák László (majd Vas Péter) segédedző felállásban sok egyéni képzést tudtak tar-

tani. Rendkívül hasznos volt Vas Péter erőnléti edző munkája. Négy játékos felnőtt NB 

I/B-s csapatunkban is rendszeresen játszott, igaz muszájból.  

A bajnokság vége után barátságos meccseket szerveztünk nekik, plusz beszálltak a 

megyei felnőtt bajnokság tavaszi fordulóiba. 

 

  

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B (U20) – edző Tóth Tamás és Czuprák László, 

majd Vas Péter 
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U18: Junior bajnokság (2001/2002) 

 

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 keleti regionális csoportjában a felsőházban jó meccse-

ket játszottak, de csak egyszer nyertek (1 győzelem – 7 vereség). Tavasszal az alsóházi 

1. helyen végeztek (7győzelem – 1 vereség).  

Edzőjük ambiciózus fiatalember, de sajnos Ő sem tudott új gyerekeket szerezni, 

vagy a régieket visszacsábítani. A létszám kicsi, az edzéslátogatottság közepes – akár-

csak a játékosok tudása. Tudtunk néhány plusz barátságos mérkőzést szervezni nekik. 

Hetente csak 3x 1 ¼ órát edzettek a Hódtói Sportcsarnokban az NB I-es edzővel, 

Tóth Tamással, akinek a tapasztalt Czuprák László szakedző az egyéni képzésekben 

segített. Az ambiciózusabbak részt vettek az u20-as edzéseken is. Ez + Vas Péter erőn-

léti edzői munkája a legjobbaknak nagyon hasznos volt. 

Az edzésre járók száma folyamatosan kevés volt, de a meccsekre beszálltak a leg-

jobb kadettek is. Május közepétől alig jártak edzésre, de a jobbak és ambiciózusabbak 

természetesen tudtak edzeni az U20/23-as csapattal is egész évben. 

 

 

 

 

Vásárhelyi Kosársuli junior (U18) – edző Tóth Tamás és Czuprák László 
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U16: Kadett bajnokság (2003/2004) – ORSZÁGOS 16.HELY 

 

 Szeptemberben nagyon magabiztosan sikerült kivívni az Országos Főtáblára ju-

tást. Czibere Zoltán (volt NB I-es játékos) mint vezetőedző és segítője a szakmai igaz-

gatónk, Molnár Csaba kiváló munkát végzett. 

Egy hiba volt: rendkívül kevesen – mindössze 12-14-en voltak. Igaz, a 2004-esek 

külön edzettek és játszottak!! Tavaly legjobbjuk Bánfi Balázs Olaszországba igazolt 

(most a Rátgéberrel lett országos bajnok), de a maradék két kimagasló tudású játékosát 

– Dékány Imrét és Fulai Bátort augusztusban elrabolta a Bp. Honvéd. Jellemző, hogy a 

Honvéd átlagosan dobott 70 pontjából ők ketten minimum50-et szereztek meccsenként 

A Főtábla keleti csoportjában ősszel utolsók lettek (mérlegük mindössze 2 győze-

lem – 14 vereség volt), de akár 10 meccset is nyerhettek volna. Az Országos Főtábla 

keresztjátékán, 2019 elején helyt álltak, és bent maradtak. A 6 meccsből megnyertek 

kettőt, majd a „B” Döntő 16. helyét szerezték meg.  

Szerencsére több hazai és szabadkai nemzetközi tornán is részt tudtak venni – így 

azért volt sikerélményük is: kiváló szerb csapatokat győztek le, többször is. 

 

 

  

Vásárhelyi Kosársuli kadett (U16) – edző Czibere Zoltán és Molnár Csaba 
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U16/B: Kadett bajnokság (2004) – regionális 

 

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

végig nagyon sikeresek voltak. 2015/16-ban mint u12-es válogatott az Országos 

Dzsemborira jutottak, a 2016/17-es szezonban együtt maradtak, és Kosársuli „B” né-

ven igen jó meccseket játszottak az Országos Serdülő Bajnokságban. 2017/18-ban 

immár „A” csapatként a területi alapszakaszban a 3. helyen végeztek és az Országos 

Főtáblára jutottak be, ahol 7 győzelem – 5 vereség mutatóval zártak, és az Országos „B” 

Döntőbe jutottak. Januártól elvesztették sérülés miatt legjobbjukat, ezért igencsak dicséretes a 

16. hely. 

Edzőjük évek óta Vejinovic Sasa edző (volt NB I-es játékos), segítője változó. Ez 

a csapat 4x 1 ½ órát edzett a Hódtói Sportcsarnokban és a Kertvárosi Iskola tornater-

mében. Az edzések 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.  

Ebben a szezonban a Dél-Kelet Magyarországi Kadett Bajnokságban (egy évvel 

fiatalabbként, és legjobbjuk nélkül) ősszel a harmadik, tavasszal a második helyen vé-

geztek (13 gy. – 7 v.). 

A 4-5 legtehetségesebb közülük pluszban járhatott a kadett „A” (2003-as) csapat 

edzésére is. Legjobb játékosuk (Ságodi Róbert) egyetlen meccsen sem játszott, mert az 

„A” csapat irányítójaként kellett helyt állnia. A másik legjobbjuk (Karsai) krónikus 

sérülése miatt 2018/19-ben is sok meccset kihagyott. A magyar bajnokság mellett 

jónéhány hazai és szerbiai meccsen is fejleszthették tudásukat, szerezhettek rutint. 

 

 

 

 

Vásárhelyi Kobrák (U15) – edző Vejinovic Sasa 
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U14/A: Serdülő bajnokság (2005) – ORSZÁGOS FŐTÁBLA 

 

A Vásárhelyi Bikák csapata elég peches az edzőivel az elmúlt években. Vas Pé-

ter, Utasi Gábor, majd Szabó Péter után 2018 őszén ismét Vas Péter következett. Va-

lamennyien kiváló edzők, jól dolgoznak – de sok más munkájuk is van/volt.  

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. Az alapszakasz végén a dél. keleti régió 6. helyén végezve 

feljutottak a főtáblára. Nem kellett volna… ezzel elvesztették edzőjüket, aki NB I-es 

játékosként nem tudta vállalni a folyamatos kétnapos tormákat. 

Tavasszal edzőt kellett váltani – megkapta őket Vejinovics Sasa (a 2004-esei mel-

lé), Szarka Dávid hallgató segítsége mellett. A Főtáblán egész jól helyt álltak: sok ér-

tékes győzelmet is szereztek + néhány bíztató vereséget. Végeredményben a 30. he-

lyen végeztek: 5 győzelem – 13 vereség mutatóval. A csapat edzései az SZTE Mg-i 

Főiskola termében voltak, heti 3x1,5 óra közös edzéssel + 2x1,5 óra egyéni képzéssel.   

  

    

  

 

Vásárhelyi Bikák (U14) – edző Vas Péter, majd Vejinovic Sasa 
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U14/B: Serdülő bajnokság (2006) 

 

A Vásárhelyi Cápák a Kosársuli u12-es válogatottja volt tavaly. Együtt maradtak, 

és heti három plusz két edzésük volt, Kelemen Balázs edző (NB I-es játékos) vezeté-

sével a Főiskolán. Segítője Pavlovics Vuk edzőképzőre járó NB I/B-s játékos volt.  

Kosársuli „B” néven igen jó meccseket játszottak az Országos Serdülő Bajnokság 

területi alapszakaszának alsóbb csoportjaiban, de 5 győzelem – 3 vereség mutatóval a 

főtáblára nem jutottak be. Tavasszal is a regionálisban maradtak, és itt 7 győzelem – 5 vere-

ség mutatóval zártak. 

Ez a csapat 5x 1 ½ órát edz a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében (ebből kettő 

egyéni képzés). Az edzések elsődleges célja a technikai elemek javítása, nem az ered-

mény. Az idény végére már kezdett látszani az elvégzett munka játékukon, és a sok 

egyéni foglalkozás teljesítményükön. Jópár összevont edzésük is volt a nagyobbakkal, 

a 2005-ösökkel. 

Nagyon motivált társaság, de segítjük is őket jónéhány hazai és szerbiai edzőmecs-

csel, tornával. Sok ügyes gyerek van köztük, és több kimondottan magas is. 

 

 

 

 

Vásárhelyi Cápák (U13) – edző Kelemen Balázs és Pavlovics Vuk 
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U12: Gyermek bajnokság (2007/2008) 

 

A 2018/19-s bajnoki szezonban csak két csapattal tudtunk nevezni, aki az Országos 

Gyermek Bajnokság 3. számú, szolnoki területi csoportjában indultak.  

– edző Sági Ákos, majd Perák Denis és Varga Zalán.  

VÁSÁRHELYI GEPÁRDOK (u12) – területi másodikként Regionális felsőház 

Kertvárosi bázisiskolájukban edzenek 3x, egyszer meg a Hódtóiban. Az elmúlt 

szezonban kenguruként jobbak voltak, de edzőjük (Sági Ákos) januárban meghalt… 

Új edzőiket a bajnokság végére megszokták, megszerették – és mivel NB I-es játéko-

sok, ez tetszik a gyerekeknek.  

 

VÁSÁRHELYI RÓKÁK (U12)  - regionális középmezőny 

A Németh László Iskola tanulói, ott edzenek heti hármat, Varga Zalán edzővel. 

Többen közülük a válogatott edzéseire is járnak.   
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U11 – Kenguru bajnokság (2008/2009) 

 

A 2018/19-s bajnoki szezonban – az utóbbi évektől eltérően csak 3 csapattal in-

dultunk, ugyanis az u10-es kiskenguruinknak megyei bajnokságot szerveztünk. 

Valamennyien az Országos Kenguru Bajnokság 3. számú, szolnoki területén rendezett 

tornákon vettek részt, a különböző erősségű csoportokban.  

Öt iskolában mintegy 150 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 két HSA lánycsapat) köszönhetően minden 

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

nokban vagy a SZT Mg-i Főiskolán voltak a tornák. Az országos versenyrendszerben 

16-16 meccse volt a csapatoknak, amihez jött még pár hazai, vidéki torna és edző-

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

Valamennyi csapat sajnos 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 játszhassanak. Ez tökéletesen sikerült. 

 

Vásárhelyi Gepárdok (2008/2009) – a Kertvárosi Általános Iskola 3-4. osztályosaira 

épülő csapat, melynek edzője Sági Ákos halála után Pavlovics Vuk lett. Hallgatói 

licensszel dolgozott – NB I-es játékos. A „D” és „C” csoportokból indulva a végén az „A”-ba 

jutottak fel és másodikak lettek – ezzel a Regionális Döntőbe kerültek. 
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Vásárhelyi Villámok (2008/2009) – a Szent István Általános Iskola 3-4. o. csapata, 

edzőjük Patkós József testnevelő tanár, sportoktatói végzettséggel. Végig a középmezőny-

ben, a „C” és „D” csoportokban játszottak. 

 

 

Vásárhelyi Kacsák (2008/2009) – a Németh László Általános Iskola 3-4. o. csapata, 

edzőjük Szarka Dávid hallgatói licensszel. Ők inkább lejjebb jeleskedtek, a „D” és „F” cso-

portokban. 
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U10-es megyei csapataink 

 

Szent István „Kiscsikók” – edző Patkós József 

 

 

Liszt F./Varga T. „Krokodilok” – edző Czuprák László 

 

 
 

Kertvárosi „Párduckölykök” – edző Perák Denis 
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 Kosárpalánta csoportjaink 2018/19 

Szent István Általános Iskola 

 

 

2. osztályosok (Kotormán Zsuzsa testnevelővel) 

 

 

1. osztályosok (Patkós József testnevelővel) 
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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. 2018/19-ben is így volt, a 

Németh László Gimn. és Ált. Isk. csapata mindkét megyei döntőt megnyerte, a Szent 

István Általános Iskola pedig dobogós lett. Az NLG a területi döntőkön is első lett, 

bejutva ezzel mindkét Országos Döntőbe – ahol az 5. illetve a 6. helyen végzett!!. 

 

 

Németh László Általános Iskola 4. kcs. – Országos Döntő 5. hely (Eger) 

 

 

Németh László Általános Iskola 3. kcs. – Országos Döntő 6. hely (Mezőberény) 
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DECATHLON B 3x3 DIÁKOLIMPIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI KORCSOPORT 

 

Ebben a tanévben is a két vásárhelyi iskola áll a megyei döntő dobogóján. A Né-

meth László Gimn. és Ált. Iskola csapata első lett az országos elődöntőn is, majd az 

Országos Döntő 5. helyét szerezte meg. 

 

 

Szent István Általános Iskola 4. kcs. – megyei 3. hely   

 

 

Németh L. Gimn. és Ált. Iskola 4. kcs. – megyei 1. hely, területi 1. hely, országos 5.  
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3×3 FELNŐTT FÉRFI BAJNOKSÁG 2018/2019 

 

Az MKOSZ idén elindította a 3-3 elleni első felnőtt bajnokságát 3×3 Felnőtt Férfi 

Bajnokság néven, az NBI/B játékosokból álló csapatok számára. A bajnokságban 24 

csapat vett részt, két 12 csapatos csoportban. 9 fordulóban mérték össze erejüket és 

ennek eredményei alapján alakult ki a döntő mezőnye. A bajnokságban U23 játékosok 

vehettek részt, és minden csapatban maximum 2 túlkoros játékos szerepeltethető. 

 Az alapszakasz után a Kosársuli a 2. helyen végzett a „B” csoportban, majd a vé-

gén a Döntő 5. helyét szerezte meg. 

 

 

Az alapszakasz végeredménye 

 

 

Akik legtöbbször játszottak: Börcsök Bence, Bence, Bálint Erik és Kelemen Balázs 



 22 

U10/11/12-s NYÁRI NAPKÖZIS EDZŐTÁBOR 

 

Hetedik alkalommal rendeztünk a gyerekeknek ingyenes vagy önköltséges (csak 

az ebédért és strandbelépőkért kellett fizetni) nyári napközis foglalkozásokat. Ezúttal 

is „helyükbe mentünk” a srácoknak – abban az iskolában, ahol előkészítőket tartunk év 

közben, most a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában. Korosztályok: u12 Gepár-

dok és Rókák, u11 Párducok és u10 Párduckölykök csapatainak tagjai. 

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

voltak a foglalkozások.    

Első hét: 2019.06.17. – 2019.06.21. (két csoportban – 33 fő) 

Második hét: 2019.06.24. – 2019.06.29. (két csoport – 26 fő) 

A tábor szakmai irányítója Molnár Csaba Testnevelési Egyetemet végzett, kosár-

labda szakedző volt, aki a foglalkozások tematikáját is összeállította. A gyerekekkel a 

felnőtt NB I/B-s csapat játékosai: Perák Denis és Varga Zalán foglalkoztak. Mindket-

ten végzett edzők, licensszel rendelkeznek. Segített egy-egy gyakorlaton lévő sportta-

gozatos iskolába járó fiatal (Kozma Péter és Drávai Tamás). 

 

 

Vidám ebéd az iskola étkezdéjében 
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Technikai gyakorlatok a Kertvárosi Iskola termében 

 

 
 

Erősítő gyakorlatok a Kertvárosi Iskola termében 
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Egy kis játék is belefért azért 

 

  

Csoportkép a résztvevőkről 

 


