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A VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMADATAI:  

  

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

Korosztály   edző     bajnokság    játékengedély 

felnőtt csapat – Tóth Tamás    - NB I/B felnőtt bajnokság  - 17 fő 

U23-s csapat  – Tóth Tamás      - NB I/B-s u20/23 bajnokság    - 18 fő 

U18-s csapat  – Czibere Zoltán, Tóth T. - országos junior bajnokság   - 15 fő 

U16-s csapat  – Vejinovics Sasa  - országos kadett bajnokság  - 15 fő 

U16/B csapat  – Kelemen Balázs  - országos kadett bajnokság  - 15 fő 

U14-s Cápák  – Vas Péter    - országos serdülő bajnokság   - 17 fő 

U13-s Gepárdok – Varga Zalán   - országos serdülő bajnokság   - 21 fő 

U12-s Párducok  – Pavlovics Vuk   - országos gyermek bajnokság  - 15 fő 

U12-s Kacsák – Szabó Attila   - országos gyermek bajnokság  - 17 fő 

U11-s Krokodilok – Czuprák László  - országos kenguru bajnokság   - 13 fő 

U11-s Villámok – Patkós József    - országos kenguru bajnokság   - 16 fő 

U11-s Delfinek – Szabó Attila    - országos kenguru bajnokság   - 15 fő 

U11-s Párduckölykök – Perák Denis  - országos kenguru bajnokság  - 14 fő 

U10-s Oroszlánok – Perák Denis   - megyei kenguru bajnokság    - 17 fő 

U10-s Bikák  – Utasi Gábor   - megyei kenguru bajnokság  - 14 fő 

U10-s Kishódok – Sz.né Kotormán Zsuzsa - megyei kenguru bajnokság  - 12 fő 

U10-s Farkasok – Patkós József    - megyei kenguru bajnokság  - 14 fő 

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

Előkészítő NLG - Utasi Gábor    - Dobd a kosárba program    - 16 fő 

Előkészítő Kertváros - Perák Denis  - Dobd a kosárba program    - 15 fő 

Előkészítő Liszt - Czuprák László    - 2-3. osztályosoknak     - 17 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 - 1. és 3. osztályosoknak  - 24 fő 

Kosárpalánta Szt. István - Patkós József  - 2. 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 248 fő utánpótláskorú játékosunknak kér-

tünk játékengedélyt. Emellett mintegy 115 fő (1.-3. osztályos) részére tartottunk előkészítő 

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

- Edzők 

 1 főállású alkalmazottunk van. Mind a 11 utánpótlás edzőnk megbízásos jogviszony 

alapján dolgozik. 4 edzőnk testnevelő tanár. Középfokú edzői végzettsége 9 főnek van, 2 

edzőnk alapfokú sportoktatói végzettséggel rendelkezik. Több csapatnál is van segítője a ve-

zető edzőnek. Mindenki fizetése az MKOSZ Benchmark szerinti. 

- Létesítményhelyzet 

 A 2019/2020-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, cipőket is kaptak. A folyamatosan vásárolt labdákkal minden csapatunk el van látva bő-

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

- Versenyeztetés 

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

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

 U18: országos bajnokság dél-keleti regionális csoport – 1. és 1. hely (18 gy. – 2 v.) 

 U16: országos bajnokság dél-keleti regionális csoport – 1. hely (8 győzelem - 0 vereség),

  majd regionális bajnok (2 gy.), 16 közé (2 v.), reg. tavasz (3 győzelem) 

 U16/B: országos bajnokság dél-kelet regionális - 3. hely (4 gy. – 2 v.), majd 3 gy. 

U14/A: délkeleti 6. hely (5 gy. – 1 v.) az országos főtáblára nem jutottak (lent kezdtek). 

 2020-ban regionális dél-kelet 1. hely (6 győzelem – 0 vereség)    

U14/B: délkeleti 19. hely (2 gy. – 2 v.), tavasszal (3 győzelem – 3 vereség)  

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

Párducok „A/B” csoport, végül 4. hely (Felső Házba jutás) – Kacsák a C/F csoport. 

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

Párduckölykök és Villámok „B-D”, Delfinek „C-F”, Krokodilok „K-L” csoport. 

 U10: Oroszlánok, Farkasok, Bikák és Kishódok vettek részt a megyei bajnokságban. 
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Pénzügyi beszámoló – SFP-HOSSZ01 10091/2018/MKOSZ  

 

1./ Utánpótlás 

     közvetlen támogatás  közreműködői + szükséges önrész   

- előző időszakból maradt: 13.956.089.- Ft  284.757.- Ft   (1.598.636.- Ft) 

- új támogatásokból:     1.626.630.- Ft    33.539.- Ft   (  186.326.- Ft) 

- bejött elmaradt pénzek:       424.375.- Ft      8.750.- Ft   (    48.611.- Ft) 

összesen elszámolandó:  16.007.094.- Ft  330.043.- Ft   (1.833.672.- Ft) 

  

A fenti összegeket szigorúan azokban a költségnemekben – és a maradvány kereteket fi-

gyelembe véve használtuk fel, ahol az előző támogatási időszakból maradt lehetőség. 

 

2020.04.15-ig, ahol volt maradvány:  

          teljes összeg    közvetlen támogatás 

 sporteszköz, sportfelszerelés  5.194.604.-     4.660.729.- 

 személyszállítás busszal   1.572.439.-     1.410.882.- 

 rendezési költségek    3.498.928.-     3.139.926.- 

 sportlétesítmények bérleti díja 3.921.640.-     3.518.593.- 

 étkezés, szállás        311.037.-        279.070.- 

 sportszakemberek bére   3.342.110.-     2.998.625.- 

 

MINDÖSSZESEN:      17.840.756.- Ft       16.007.174.- Ft 

 

+ közreműködői kts (könyvelés + könyv-vizsgálat)         330.043.- Ft 

  

2./ Versenyeztetés  

 

     közvetlen támogatás  közreműködői + szükséges önrész   

- előző időszakból maradt: 261.784.- Ft     5.398.- Ft   (29.987.- Ft) 

- új támogatásokból:   476.526.- Ft     9.825.- Ft   (54.585.- Ft) 

összesen elszámolandó:  738.310.- Ft   15.223.- Ft   (84.572.- Ft) 

 

 A fenti összeget a mérkőzésekkel kapcsolatos kiadásokra használtuk fel. 

         teljes összeg    közvetlen támogatás 

MINDÖSSZESEN:     822.935.- Ft     738.358.- Ft 

 

+ közreműködői kts   (könyv-vizsgálat)      15.223.- Ft  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Vásárhelyi Kosársuli 

2019/20-s bajnoki évre tervezett szakmai programjának  

megvalósulása: 2019.07.01. – 2020.03.31. 

 
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 Katolikus Általános Iskola is benne 

maradt az MKOSZ országos programjában. Utóbbi 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 az 1. - 2. és 3. osztályo-

sok részére. Igaz háromban kicsi a terem, ezért nem az összes gyereknek, csak az évfo-

lyamonként 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 csapattal megyei u9/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-nál több fiatal játékosunk szerepel az MKOSZ nyil-

vántartási programjában, emellett kb. 110 gyereknek tartottunk 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 két U12-es és négy U11-es együttesünk sajnos csak saját iskolájukban.  

 A Hódtói Sportcsarnokban kiváló körülmények között tudunk edzeni és mérkőzéseket 

játszani (4 verseny- és 6 gyakorló palánk). A Kertvárosi Általános Iskola termében is 2 ver-

seny- és 4 gyakorló palánk van, plusz egy kétkijelzős elektromos eredményjelző is. Ezekben 

a termekben és a SZTE Mg-i Főiskolán bármilyen utánpótlás mérkőzést le lehet játszani. 

Mezeket és melegítőket most is vásároltunk, így az összes csapatunknak új felszerelése 

van. Sok csapatunk kapott edzőmezeket is. Labdákat ismét vettünk, így minden teremben van 

elég. A legnagyobbak (u16, u18 és u20/23) márkás cipőket is kaptak. 

  

- a szakmai munka fejlesztése 
 

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

Legtöbbjüknek testnevelő tanári diplomája is van. 11 edzővel kötöttünk megbízási szerző-

dést: közülük 2 fő a TF-en szerzett edzői diplomát, 7 fő középfokú, 2 pedig alapfokú edzői 

végzettséggel bír. Három u20-as játékosunk is jár kétéves edzőire.   

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

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

sen részt vettek, de szerbiai kapcsolataink révén a vajdasági edzőkkel is konzultáltak.   

 

- nemzetközi kapcsolatok kialakítása  

 

 Határ menti kapcsolataink révén utánpótlás csapatainkkal hazai nemzetközi torná-

kat is szerveztünk, és néhány edzőmeccsen mi is voltunk a Vajdaságban. Sajnos a ta-

vaszi – nyár elejei túrák elmaradtak. 

 

- diákolimpia  
 

A 2019/20-s tanévben is arattak a vásárhelyi iskolák a megyei és területi döntőkön, 

sőt ismét voltak Országos Döntős általános- és középiskolás csapataink. 

 

- streetball (és B33)  
A Hódtói Sportcentrum street-ball pályáin 2019/20-ban is jó pár programot szer-

veztünk. Országosan is sikeresek voltunk az általános iskolai diákolimpián. 
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BESZÁMOLÓ AZ EGYES KOROSZTÁLYOKRÓL 
 

 

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

 

Nagyon rossz sorsolás (első 7 meccsből 6 idegenben) után novemberre helyreáll-

tunk – és sorra nyertük a mérkőzéseket. Rendkívül fiatal csapattal játszottunk, jellem-

ző – hogy a kezdőben 2-3 u20-s volt rendszeresen. Sok sérülés, betegség miatt 4-5 

nyerhető vidéki meccset is elbuktunk, de hazai pályán (3-400 néző előtt) csak egyetlen 

vereségünk lett. A bajnokság félbeszakításakor 13 győzelemmel – 10 vereséggel hato-

dik helyen álltunk (azért nem negyediket lettünk, mert eggyel kevesebbet játszottunk). 

2020-ban kilenc mérkőzésből hetet nyertünk!! 

Mondhatjuk színmagyar csapattal, amatőrként játszottunk. A felnőttek a Hódtói 

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

vezetőedző munkáját dicséri, hogy a három 1999-es és két 2000-es mellett egy-egy 

2002-es, 2003-as és 2004-es fiatal is pályára lépett. 

 

 

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B felnőtt – edző Tóth Tamás   
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U20: NB I/B Zöld csoport zárásakor 2. hely 

 

Végig szenzációsan játszottunk és egy kivétellel (a Pécsi NKA) mindenkit meg-

vertünk. Hazai és vidéki meccseink is jó színvonalú, küzdelmes partik voltak. A  baj-

nokság félbeszakításakor 17 győzelemmel – 2 vereséggel a 2. helyen álltunk az NB 

I/B Zöld csoportjában.  

Három túlkoros (1999) játszott, akik rendkívül alázatosan és hasznosan segítették 

a fiatalokat. Az egész bajnokság legértékesebb játékosa a 2000-es (itt tanuló) vajdasági  

Acimovics Namanjánk lett (29,5 VAL átlaggal), míg a szintén 2000-es születésű Var-

ga Ákos 5.-ként végzett (24,0 VAL átlaggal). Acimovics a 3. legjobb dobó volt (20,37 

pontos átlaggal).  Lepattanóban Acimovics 1. – Varga Ákos 7. lett. Utóbbi 2. helyen 

végzett gólpasszban. Ők játszották a legtöbbet, de csak 26 ill. 24 percet átlagban (!!). 

Apró szépséghiba az egészben, hogy a négy legjobb játékosunk nem vásárhelyi (itt 

és Szegeden tanulnak). Összességében kevés ilyen korú játékosunk van, ugyanis a to-

vábbtanulás miatt sokan elmennek már 18 éves korukban, mások pedig eddigre abba-

hagyják. A legjobbakat pedig elviszik az „A” csoportba. A felfelé játszó junioroknak 

viszont remek lehetőség volt plusz mérkőzésekre.  

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

szük a juniorokkal is. Saját, külön edzésük csak 2x1 ¼ óra volt, de heti mötöt edzettek 

a felnőttekkel együtt. Tóth Tamás vezetőedző rendkívül jó munkát végzett, sokat fej-

lődtek a gyerekek. Kár, hogy egyéni képzés kevés volt – nem akart segédedzőt. Hasz-

nos volt a Vas Péter erőnléti edző által kiadott és felügyelt konditermi munka is. 

 

  

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B (U20) – edző Tóth Tamás  
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U18: Junior bajnokság (2002/2003) – Dél-Keleti Regionális bajnok 2x 

 

Augusztusban újabb két gyereket „raboltak el” – immár az ötöd és hatodik 2003-

mast…). Túléltük…  Ez a csapat két kadett évet végig küzdött (minimális sikerrel) a 

kiemelt bajnokságban. Ezúttal nem neveztünk, de nagyon jó meccseket tudtak játszani 

az őszi és tavaszi regionálisban is (Kecskemét, Szolnok, Szedeák, Nagykőrös ellen). 

Ősszel 7 győzelem – 1 vereség, tavasszal 9 győzelem – 1 vereség volt a mérlegük. 

Sajnos a Régiós Döntőt nem nyerték meg… de közülük heten tudtak játszani az u20-

ban is, sőt hárman a felnőttben is hétről-hétre. 

Edzőjük – Czibere Zoltán – rendkívül ambiciózus fiatalember, aki hosszú évekig 

NB I-es játékos volt. Évek óta a csapat mellett van, eddig segédedzőként, most vezető-

ként. Sajnos Ő új gyerekeket nem tudott szerezni, de a nagyon szűk kerettel is végig 

jól és szervezetten játszottak. A létszám kicsi, az edzéslátogatottság közepes – akár-

csak a játékosok tudása. Szerencsére 4-5 fiúból NB I-es felnőtt játékos lett és lesz. 

Hetente 5x 1 ¼ órát edzettek a Hódtói Sportcsarnokban az NB I-es felnőtt edzővel, 

Tóth Tamással, aki segített az egyéni képzésekben Cziberének. Az ambiciózusabbak 

részt vettek az u20-as és felnőtt edzéseken is. Ez, plusz Vas Péter erőnléti edzői mun-

kája a legjobbaknak nagyon hasznos volt. 

  

 

 

 

Vásárhelyi Kosársuli junior (U18) – edző Czibere Zoltán 
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U16: Kadett bajnokság (2004/2005) – Keleti Regionális bajnok 

 

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, az Országos Serdülő Bajnokságban 2017/18-ban immár „A” 

csapatként az Országos Főtáblára jutottak és Országos „B” Döntőesk lettek. Tavaly ka-

dett/B-ként egészen jól szerepeltek. 

Szeptemberben nem neveztünk Őket a Főtábla selejtezőre, hanem az augusztusi 

edzőtábor kemény munkáját folytatva készültek a regionálisra. Minden edzésük a 

Hódtói Sportcsarnokban volt, hetente 5x 1 ¼ óra. A 2005-ösöknek még két külön, sa-

ját foglalkozás is. Vejinovics Sasa (volt NB I-es játékos) munkáját Kelemen Balázs 

(aktív NB I-es spíler) segítette. Két lelkes, elhivatott tréner. 

Jó létszámmal, komoly munkát végeztek egész évben, aminek meg is lett az ered-

ménye: veretlenül nyerték a DK Regionális Bajnokságot, majd a Kelet-Magyarországi 

Döntőt is. 10 mérkőzés = 10 győzelem. Sajnos a Főtáblára jutást elbukták az Óbuda 

ellen, de utána tavasszal is veretlenek maradtak. Nagyon jó szerkezetűú csapat, sok 

ambiciózus, tehetséges játékossal. 

Legjobbjuk, Ságodi Róbert 15 (!!) évesen már játszott a felnőtt csapatban, nem 

egyszer kezdőként is. Rajta kívül még legalább négy játékosnak van esélye, hogy NB 

I/B-es felnőtt kerettag legyen. 

 

 

  

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

 

Ezek a gyerekek u11 óta együtt edzenek, és bár nagyon jó kis csapat – nincs köz-

tük kimagasló tehetség. Ez a csapat 5x 1 ½ órát edzett a Hódtói Sportcsarnokban, 

együtt a 2004-esekkel + 2x 1 óra külön foglalkozást is tartottak nekik. Az edzések el-

sődleges célja a technikai elemek javítása, nem az eredmény volt. Januárra 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) indultak, sok győzelmet szerezve az alsóházban. 

Edzőjük, Kelemen Balázs igen ambíciózus és jó szakember, miközben az NB I/B-s 

felnőtt csapat játékosa. Remélhetőleg a következő szezonban, mint másodéves kadet-

tek – jó eredményt fognak elérni. Az edzéslátogatottság és a lelkesedés kiváló. 

 

 

 

 

 

Vásárhelyi Kosársuli kadett/B (U15) – edző Kelemen Balázs 
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U14/A: Serdülő bajnokság (2006) – DK Regionális 6. 

 

A Vásárhelyi Cápák csapata edzőváltás után Vas Péteré lett, aki az elmúlt évtized 

legjobb vásárhelyi NB I/B-s játékosa volt. Eddig sem voltak túl sokan, de nyáron saj-

nos a két legjobb játékost elrabolta a Szedeák.  

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 

nem jutottak fel a főtáblára. Csak azért, mert rosszul osztották be őket: a „C” csoport-

ban kezdtek (összesen 5 győzelem – 1 vereség volt a mérlegük. 

Tavasszal még jobban szerepeltek: a regionális Dél-keleti bajnokság mindhárom 

„A” csoportos tornáját megnyerték (9 győzelem – 0 vereség) 

A csapat edzései az SZTE Mg-i Főiskola termében voltak, heti 3x1,5 óra közös 

edzéssel + 2x1,5 óra egyéni képzéssel.   

  

    

  

 

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

 

A Vásárhelyi Gepárdok a Kosársuli u12-es válogatottja volt tavaly. Együtt ma-

radtak, és Varga Zalán edző (NB I-es játékos) vezetésével a Főiskolán edzenek.   

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

területi alapszakaszának alsóbb csoportjaiban tavasszal is a regionálisban maradtak, és 

összességében 6 győzelem – 4 vereség mutatóval zártak ezt a csonka szezont. 

Ez a csapat 3x 1 ½ órát edz a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében (de van ket-

tő egyéni képzés is). 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. Jópár összevont edzésük is volt a nagyob-

bakkal, a 2006-osokkal. 

Nagyon motivált társaság, sok ügyes gyerek van köztük, és több egészen magas is. 

 

 

 

 

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

 

A 2019/20-s bajnoki szezonban csak két csapattal tudtunk nevezni, akik az Országos 

Gyermek Bajnokság 3. számú, szolnoki területi csoportjában indultak.  

  

VÁSÁRHELYI PÁRDUCOK (u12) – területi negyedikként Regionális Felsőház 

Kertvárosi bázisiskolájukban edzenek 3x 1 ½ órát. Az elmúlt szezonban kenguru-

ként jobbak voltak, de edzőjük (Sági Ákos) 2019 januárban meghalt… Új edzőjüket a 

bajnokság végére megszokták, megszerették – és mivel NB I-es játékos, ez tetszik a 

gyerekeknek. Az „A” és „C” csoport közt voltak, sok tehetséges kisfiú van közöttük. 

 

VÁSÁRHELYI KACSÁK (u12)  - regionális középmezőny 

A Németh László Iskola tanulói, ott edzenek heti hármat, Szabó Attila testnevelő 

tanár edzőjük irányítása mellett. Lelkes, aranyos társaság, de túl kellett élniük, hogy 3 

év alatt a 3. edzőjük volt. Többen közülük jövőre a serdülő/B erősségei lesznek.   
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U11 – Kenguru bajnokság (2009/2010) 

 

A 2019/20-s bajnoki szezonban ismét négy csapattal tudtunk indulni. Ez négy 

bázisiskolánk négy csapata. Valamennyien az Országos Kenguru Bajnokság 3. számú, 

szolnoki területén rendezett tornákon vettek részt, a különböző erősségű csoportokban.  

A gyerekeknek és a szülőknek egyaránt nagy élmény volt az 5 hónapig tartó baj-

noki sorozat. A négy csapatunknak (+ a HSA lányoknak) köszönhetően minden fordu-

lóban rendezhettünk, így 2-3-4 csapat itthon játszott. Vásárhelyen a Hódtói Csarnok-

ban vagy a SZT Mg-i Főiskolán voltak a tornák. Az országos versenyrendszerben 10-

10 meccse volt a csapatoknak, akik heti 3-3 edzésen és 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 Párduckölykök (2009/2010) – a Kertvárosi Általános Iskola 3-4. osztályo-

saira épülő csapat, melynek edzője Sági Ákos halála után Perák Denis lett. Tanárképző 

Főiskolát végzett NB I/B-s játékos. A középmezőnyben játsszva sok jó meccsük volt. Többen 

még csak első éves kenguruk.  

 

Vásárhelyi Párduckölykök (u11) – edző Perák Denis 
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Vásárhelyi Villámok (2009/2010) – a Szent István Általános Iskola 3-4. o. csapata, 

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

elején, a „B” - „C” és „D” csoportokban játszottak. 

 

Vásárhelyi Villámok (u11) – edző Patkós József 

 

Vásárhelyi Delfinek (2009/2010) – a Németh László Általános Iskola 3-4. o. csapata, 

edzőjük Szabó Attila tanár – TF-es edzői licensszel. Ők inkább lejjebb jeleskedtek, a „D” – 

„E” és „F” csoportokban. 

 

Vásárhelyi Delfinek (u11) – edző Szabó Attila 
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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. 

 

 

Vásárhelyi Krokodilok (u11) – edző Czuprák László 

 

U10-es megyei csapataink 

 

Németh László „Bikák” – edző Utasi Gábor 

Szent István „Kishódok” – edző Patkós József 

Kertváros „Tigrisek” – edző Perák Denis 

Szent István „Oroszlánok” – edző Szöginé K. Zsuzsa 
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 Kosárpalánta csoportjaink 2019/20 

Szent István Általános Iskola 

 

 

3. osztályosok (Kotormán Zsuzsa testnevelővel) 

 

 

 

2. osztályosok (Patkós József testnevelővel) 

 



 19 

 

1. osztályosok (Kotormán Zsuzsa testnevelővel) 

 

 

Előkészítő csoportjaink 2019/20 

Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 

 

 

Kertvárosi 2. osztály – Perák Denis edzővel 
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 DIÁKOLIMPIA III. és IV. (ill. V-VI.) KORCSOPORT 

 

Hosszú évek óta vásárhelyi iskolák csapatai nyerik az általános iskolai megyei 

küzdelmeket, sőt legtöbbször két csapatunk is dobogós. 2019/2020-ban 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 4. korcsoportban a területi döntőn 

is első lett, bejutva ezzel az Országos Döntőbe – amit már nem rendeztek meg. 

A középiskolásoknál a NLG a megyei- majd területi Döntőt megnyerve eljutott az 

Országosra, ahol a 6. helyen végzett!! 

 

 

Németh László Általános Iskola 5-6. kcs. – Országos Döntő 6. hely (Debrecen) 

 

 

 

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 az országos elődöntőről nem jutott tovább. 

 

   


