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Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület 
 

Alapítás éve: 1994   

Nyilvántartási szám: 963. 

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 2017/2018-s bajnoki idényben: 

Korosztály   edző     bajnokság    játékengedély 

U23-s csapat - Vas Péter, Utasi Gábor   - NB I/B-s u23 bajnokság    - 19 fő 

U18-s csapat - Vas Péter, Czuprák László - országos junior bajnokság   - 18 fő 

 erőnléti edző mindkét csapatnál: Vas Péter 

U16-s csapat  -  Utasi Gábor, Czibere Zoltán - országos kadett bajnokság  - 16 fő 

U16/B csapat -  Utasi Gábor, Czibere Zoltán - regionális kadett bajnokság  - 14 fő 

U14-s Kobrák - Vejinovic Sasa    - országos serdülő bajnokság   - 14 fő 

U13-s Bikák - Szabó Péter     - országos serdülő bajnokság   - 20 fő 

U12-s Cápák - Pavlovics Vuk    - országos gyermek bajnokság  - 21 fő 

U12-s Farkasok - Kelemen Balázs   - országos gyermek bajnokság  - 19 fő 

U12-s Kishódok - Patkós József     - országos gyermek bajnokság  - 16 fő 

U12-s Mambák – Sági Ákos    - országos gyermek bajnokság  - 14 fő 

U11-s Gepárdok – Sági Ákos    - országos kenguru bajnokság    - 22 fő 

U11-s Villámok - Patkós József    - országos kenguru bajnokság   - 17 fő 

U11-s Rókák – Varga Zalán     - országos kenguru bajnokság   - 13 fő 

U11-s Kacsák – Szarka Dávid    - országos kenguru bajnokság   - 16 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      - Dobd a kosárba program I-II. - 21 fő 

Előkészítő Szent István - Patkós József   - 1-2. osztályosoknak   - 15 fő 

Előkészítő Varga Tamás - Czuprák László  - 2-3. osztályosoknak   - 16 fő 

Előkészítő Kertváros – Sági Ákos    - 2-3. osztályosoknak   - 18 fő 

Kosárpalánta Szt. István - Szöginé K. Zsuzsa - 1-2. 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 239 fő utánpótláskorú játékosunknak kér-

tünk játékengedélyt. Emellett mintegy 110 fő (1.-3. osztályos) részére tartottunk előkészítő 

foglalkozásokat, és kb. 20 (3-4. osztályos) gyereknek felzárkóztató foglalkozást. 

- Edzők 

 Főállású alkalmazottunk nincs, mind a 15 edzőnk megbízásos jogviszony alapján dolgo-

zik. 2 testnevelő tanár edzőnknek van felsőfokú szakedzői végzettsége, 8 főnek középfokú 

edzőije, 2 edzőnk alapfokú edzői végzettséggel rendelkezik, 3 fiatal most jár iskolába. Szinte 

minden edzőnk 2-2 csoporttal foglalkozik. Az összes városi válogatott csapatunknak 2-2 

edzője van! A 14 csapatnál kb. nettó 120.000.- az átlag keresetük. 

- Létesítményhelyzet 

 A 2017/2018-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 melegítőket 

is kaptak. A folyamatosan vásárolt labdákkal minden csapatunk kiváló szakmai munkát vé-

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

- Versenyeztetés 

 U20/23: az NB I/B-s bajnokság piros csoportjában 5. hely (16 győzelem – 10 vereség) 

 U18: országos bajnokság keleti regionális csoport – 1. és 5. hely (12 győz. – 6 vereség) 

 U16: országos bajnokság Főtábláján, majd „B” Döntő - 16. hely (3 győz. – 19 vereség) 

 U16/B: országos bajnokság délkelet regionális   - 2. és 1. hely (17 győz. – 1 vereség) 

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

 Országos Főtábla 13. hely (7 győzelem – 11 vereség) Országos „B” Döntő 16. hely  

U14/B: délkeleti 16. hely (5 győzelem – 3 vereség) nem jutottak az országos főtáblára  

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

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

Cápák „A/B” csoport, végül 2. hely – Országos dzsemborira jutottak!! 

Farkasok és Kishódok a C/F, Mambák a „J/L” csoport. 

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

Gepárdok „A/C” csoport, 3. hely – Villámok a C/F, Rókák és Kacsák a „J/L” csoport. 
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Pénzügyi beszámoló – SFP MOD01-08091/2017/MKOSZ: 

 

1./- Utánpótlás-nevelési jogcímre a 66.200.384.- forintból szereztünk 66.135.416.- forintot 

(ebből átvezettünk versenyeztetés jogcímre 1.849.948 forintot). Így lett 63.068.553.- + az 

önrészt hozzátéve = 70.292.900.- ebből felhasználtunk 50.900.198.- forintot 2017.06.30-ig:  

 Személyszállítás busszal:               6.142.313.- 

 Nevezési költségek:                       147.550.- 

 Rendezési költségek:                2.844.649.- 

 Verseny- és játékengedélyek költségei:                  376.830.- 

 Sportlétesítmények bérleti díja: Hódtói Csarnok, Kertváros, Főiskola   7.217.160- 

 Szállás és étkezés: a hazai rendezésű tornáinkon, edzőtáboraink alatt   2.850.019.- 

 Személyi ráfordítások:               31.321.677.-   

-  Utánpótlás közreműködői díj jogcímre a megszerzett 1.337.382.- forintból átvezetés után 

maradt 1.300.383.- forint. Ebből felhasználtunk 899.147.- forintot:   

 Könyvelésre:                     364.017.- 

 Könyv-vizsgálatra:              384.000.- 

 TAO elszámolással kapcsolatos adminisztrációra:       151.130.- 

 

A felhasznált közvetlen támogatás 45.668.930.- Ft + 899.147.- Ft volt, így maradt 

utánpótlás nevelési jogcímre számlánkon 17.800.845.- forintunk. 

 

2./- Versenyeztetés jogcímre a teljes támogatást (2.400.077.- forintot) megszereztük + átve-

zettünk az up-ról 1.849.948 forintot, így lett 4.284.249.- forint. Az önrészt hozzátéve fel-

használtuk 3.729.534.- forintot (amiből a közvetlen támogatás 3.346.231.- volt):       

 Mérkőzésekkel kapcsolatos költségekre           3.325.236.- 

 Játékengedélyekre               363.810.- 

 Pályahitelesítésre               40.488.- 

  Versenyeztetés közreműködői díj jogcímre a megszerzett 49.486.- forintból átveze-

tés után lett 88.335.- forint. Ezt mind felhasználtuk:   

+ TAO elszámolással kapcsolatos adminisztrációra:       88.900.- 

így maradt versenyeztetés jogcímre számlánkon 938.018.- forintunk. 

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SFP-HOSSZ01 09091/2016/MKOSZ-ből a megmaradt 7.447.597.- Ft + a 2017-ben szerzett 

8.867.269.- Ft + 380.889.- Ft a km-ből áttéve + a 1.867.464.- Ft önrész = 18.563.219.- Ft 

azokban a költség nemekben használtuk fel 2017.06.30-ig, ahol volt maradvány: 

 sporteszköz, sportfelszerelés  1.272.505.- 

 gyógyászati         406.042.- 

 nevezési díj          55.000.- 

 személyszállítás busszal   1.217.381.- 

 rendezési költségek    1.538.689.- 

 étkezések          276.000.- 

 sportlétesítmények bérleti díja 9.271.913.- 

 személyi (edzői) ráfordítások  4.525.132.- 

 közreműködői kts         64.770.- 
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A Vásárhelyi Kosársuli 

2017/18-s bajnoki évre tervezett szakmai programjának  

megvalósulása: 2017.07.01. – 2018.06.30. 

 
Utánpótlás nevelési programunk alapja ebben a bajnoki évben is: vissza az alapokhoz! 

„Labdát minden gyerek kezébe”azaz iskolai bázisunk kiszélesítése, és sportolói létszá-

munk megtartása. Természetesen a személyi és tárgyi feltételek javításával. 

Új célunk is sikerült: „Mennyiségből minőséget!!” 

 

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 2017/18-s tanévben is a 3. és 4. osztá-

lyoknak 2-2 „kosárlabdás” testnevelés órájuk volt. A körülmények ideálisak, hiszen az iskola 

tornaterme a Hódtói Sportcsarnok. 16.30 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. Ez az iskolával részt vesz a „Dobd a kosárba” programban is. 

  

- iskolai bázis szélesítése: Bázisiskolánk mellett már 4 másik általános iskolában is tar-

tunk előkészítő foglalkozásokat a 2. és 3. osztályosok részére: a a Varga Tamás-, a Szent Ist-

ván-, a Kertvárosi-, és a Liszt Ferenc Általános Iskolákban. Ez utóbbi kettőben megy a 

„Dobd a kosárba” program is. A Kertváros kivételével ezeken a helyeken kicsi a terem, 

ezért nem az összes gyereknek, csak az évfolyamonként kiválasztott 14-16 főnek tartottunk 

foglalkozásokat. A Szent Istvánban beindult a „Kosárpalánta Program”. 

Négy csapattal vettünk részt az Országos Kenguru Bajnokság (U11) szolnoki területi 

küzdelmeiben, valamint gyermek csapatból (U12) ismét négyet tudtunk indítani az Országos 

Gyermek Bajnokságban. 

 

- alsó tagozatos rendezvények: 

Az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak ősszel három kosárlabda dzsemborit szervez-

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

versenyek 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 korcso-

portban (II., III. és IV.) a Város általános iskoláinak 80%-a indult! Középiskolai szinten ama-

tőr 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 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 já-

téklehetőséget biztosítani, valamint az országos bajnokságokban tudjanak versenyezni.   

 

- a sportolói létszám megtartása, csapataink versenyeztetése 

  

Rendkívül sikeresek voltunk, már az első három év alatt elértük azt a versenyzői (és elő-

készítő) létszámot, amelyet a 4 éves középtávú fejlesztési programunk végére terveztünk!! 

239 fiatal játékosunk szerepel az MKOSZ nyilvántartási programjában, emellett kb. 110 

gyereknek tartottunk előkészítő, és kb. 30-nak tömegsport foglalkozásokat. 

14 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 

(csarnok hiányában) csak saját 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 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 két csapatnak vettünk, 

mert alig két éve kapott az u13-ig mindenki. Cipők, táskák vásárlása ezúttal sem sikerült. 

  

- a szakmai munka fejlesztése 
 

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

Legtöbbjüknek testnevelő tanári diplomája is van. 15 edzővel kötöttünk megbízási szerző-

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

lomát, 6 fő középfokú, 2 pedig alapfokú edzői végzettséggel bír. Három fiatal most jár edzői-

re. 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 tornákon, edzőmeccse-

ken vettünk részt Aradon, Temesváron, illetve Zrenjaninban, Zomborban, Apatinban, 

Vrbeaszon, NoviSadon, Szabadkán, Becsén, Szenttamáson és Topolyán is. Ezek az 

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

 

- streetball (és B33)  

A Hódtói Sportcentrum street-ball pályáin 2017/18-ban is jó pár programot szervez-

tünk. Városunk főterén Decathlon diákolimpia Döntő és OTP Adidas streetball is volt. 
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BESZÁMOLÓ AZ EGYES KOROSZTÁLYOKRÓL 
 

 

U20: NB I/B-s U20/23-s bajnokság (1998/1999 + 1995/1997) – 5. hely  

 

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

Piros csoportjában az 5. helyen végeztünk, 16 győzelemmel – 10 vereséggel.  

Három túlkoros játszott, akik közül Béres Nándi elképesztő teljesítménnyel az 

egész bajnokság legjobbja lett. Érdekes, hogy a másik kiemelkedő játékos, Tóth Bara-

nyi Ricsi a felnőtt keretnek nem volt tagja (nem fért be…).  

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. Vas Péter vezetőedző + 

Utasi Gábor (majd Czuprák László) segédedző felállásban sok egyéni képzést tudtak 

tartani. Rendkívül hasznos volt Vas Péter erőnléti edző munkája. Öt játékos felnőtt NB 

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

 

  

 

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B (U20) – edző Vas Péter és Utasi Gábor, majd 

Czuprák László 
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U18: Junior bajnokság (2000/2001) 

 

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 az alsóházi 1. helyen vé-

geztek (10 győzelem – 0 vereség). Tavasszal a felsőházban is helyt álltak, 2 győzelem 

– 6 vereséggel).  

Edzőjük ambiciózus fiatalember, NB I/B-s játékos – de sajnos Ő sem tudott új 

gyerekeket szerezni, vagy a régieket visszacsábítani. A létszám kicsi, az edzéslátoga-

tottság közepes – akárcsak a játékosok tudása. Sajnos nem tudtunk plusz barátságos 

mérkőzéseket szervezni nekik, de nem is igényelték… 

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

Vas Péter edzővel, akinek a tapasztalt Czuprák László szakedző az egyéni képzések-

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

erőnléti 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 Vas Péter és Czuprák László 
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U16: Kadett bajnokság (2002/2003) – ORSZÁGOS 16.HELY 

 

 Szeptemberben sikerült kivívni az Országos Főtáblára jutást. A második csapatot 

a regionális bajnokságban versenyeztettük, így végül 22 fő tudott folyamatosan (hét-

ről/hétre) pályára lépni.   

Sajnos Mócsai Milán, aki augusztus elején elment (cserbenhagyva csapatát) he-

lyett új edző után kellett nézni. Sikerült a legjobb döntést hozni, Utasi Gábor szemé-

lyében – aki Testnevelési Egyetemet végzett tanár, szakedző lett az edző. Segédedző-

jük Czibere Zoltán maradt.   Sajnos a szokásos külföldi edzőtáborozásuk elmaradt az 

edzőváltás miatt – de itthon is jól fel tudtak készülni.  

Március közepén Utasi Gábor „feladta” – befejezte edzői munkáját. Czibere Zol-

tán lett a vezetőedző, segítője a szakmai igazgatónk, Molnár Csaba lett. 

Mondhatjuk simán bejutottak az Országos Főtáblára, bár a 2002-eseink elég gyen-

gék voltak. Mérlegük mindössze 2 győzelem – 14 vereség volt. Az Országos Főtábla 

keresztjátékán, 2018 elején is helyt álltak, és bent maradtak, majd a „B” Döntő 16. he-

lyét szerezték meg. Úgy, hogy legjobbjuk Bánfi Balázs Olaszországba igazolt… 

A „B” csapat rendkívül jól szerepelt a Regionális Bajnokságban: ősszel 9-1, ta-

vasszal 8-0 volt a mérlegük. 

 

 

  

Vásárhelyi Kosársuli kadett (U16) – edző Utasi Gábor és Czibere Zoltán, 

majd Czibere Zoltán és Molnár Csaba 
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U14/A: Serdülő bajnokság (2004) – ORSZÁGOS 16. HELY 

 

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

Végig nagyon sikeresek voltak. 2015/16-ban mint u12-es válogatott folytatták az előző 

szezon jó szereplését. Az alapszakasz valamennyi meccsét megnyerve a 3. sz. (Szol-

noki) Régió bajnokaként, területi másodikként bejutottak az Országos Dzsemborira. 

A 2016/17-es szezonban együtt maradtak, és Kosársuli „B” néven igen jó meccse-

ket 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. 

Oktatójuk Vejinovic Sasa edző (NB II-es játékos), segítője Varga Zalán edzőtanu-

ló (NB I/B-es játékos).   

Ez a csapat 4x 1 ½ órát edzett a Hódtói Sportcsarnokban és a Kertvárosi Iskola, il-

letve a Főiskola tornatermében. Az edzések elsődleges célja a technikai elemek javítá-

sa, nem az eredmény volt. Az idény végére már kezdett látszani az elvégzett munka 

játékukon, és a sok egyéni foglalkozás teljesítményükön. A 4-5 legtehetségesebb játé-

kos pluszban járhatott a kadett csapat edzésére is. Sajnos legjobbjuk sérülése miatt 

2018-ban már nem játszott, ez behatárolta lehetőségeiket, esélyeiket. 

    

  

 

Vásárhelyi Kobrák (U14) – edző Vejinovic Sasa 
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U14/B: Serdülő bajnokság (2005) 

 

A Vásárhelyi Bikák a Kosársuli u12-es válogatottja volt tavaly. Iskolai foglalko-

zásaikon kívül heti három plusz edzésük volt, Utasi Gábor szakedző vezetésével a 

Főiskolán. Segítője Szabó Péter edzőképzőre járó NB I/B-s játékos volt.  

A 2017/18-as szezonban együtt maradtak, és Kosársuli „B” néven igen jó meccse-

ket játszottak az Országos Serdülő Bajnokság területi alapszakaszának alsóbb csoport-

jaiban, de 5 győzelem – 3 vereség mutatóval a főtáblára nem jutottak be. Tavasszal is a regi-

onálisban maradtak, és itt 7 győzelem – 5 vereség mutatóval zártak. 

Oktatójuk a bajnoki év eleje óta Szabó Péter edző (NB I/B-s játékos) lett, segítője 

Szarka Dávid edzőtanuló (NB I/B-s játékos).   

Ez a csapat is 4x 1 ½ órát edz a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében. Az edzé-

sek elsődleges célja a technikai elemek javítása, nem az eredmény. Az idény végére 

már kezdett látszani az elvégzett munka játékukon, és a sok egyéni foglalkozás telje-

sítményükön. A 4-5 legjobb pluszban járhatott a Csarnokba is, az „A” csapat edzésére. 

 

 

 

 

Vásárhelyi Bikák (U13) – edző Szabó Péter és Szarka Dávid 
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U12: Gyermek bajnokság (2006/2007)  

 

A 2017/18-s bajnoki szezonban is négy csapattal tudtunk indulni. Valamennyien 

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

A négy csapat játékosai közül többen bekerültek a 2006-os városi válogatottba, és 

néhányan „kettős” játékengedéllyel ott is játszottak. A legügyesebb u11-esek pedig 

iskolájuk u12-es együttesében jutottak plusz játéklehetőséghez. 

 

VÁSÁRHELYI CÁPÁK (u12) – területi másodikként Országos Dzsembori 

 

A Kosársuli 2006-os városi válogatottja, akik két és fél éve játszanak együtt. A 

2016/17-es bajnokságban végig szenzációsan játszva, veretlenül jutottak el az Orszá-

gos Kenguru Dzsemborira. A 2017/18-as bajnokságban a 3. számú (szolnoki) Dél-

keleti Régió második helyén végeztek, majd az összevont 3-7. területi csoport Felső-

házban is ezüstérmet szerezve ismét eljutottak – ezúttal az Országos Gyermek Dzsem-

borira. A SZTE Mg-i Főiskolán edzettek heti 3x 1,5 órát + még kétszer a Kertvárosban 

vagy a Főiskolán egyéni képzést is kaptak. Edzőjük Pavlovics Vuk (NB I/B-s játékos) 

hallgatói licensszel, de a NLG-s Farkasokkal kooperálva Kelemen Balázshoz is járnak 

edzésre. Ő már végzett az edzőin, és Ő is NB I/B-s felnőtt játékos – ami nagyon tetszik 

a gyerekeknek. 

 

 

Vásárhelyi Cápák (U12es válogatott) – edző Pavlovics Vuk 
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VÁSÁRHELYI FARKASOK (u12) 

 

A Németh László Gimnáziumra épülő csapat, amelynek tagjai közül többen is jár-

nak a Kosársuli 2006-os városi válogatottjának (V. Cápák) edzéseire. Ebben a csapat-

ban (is) játszanak a gyengébb válogatottak, akik nem férnek be a „nagycsapatba”. A 

többség NLG-s, heti 2x edzenek a Hódtóiban + sokan közülük még kétszer a Kertvá-

rosban vagy a Főiskolán egyéni képzést is kaptak. Edzőjük Kelemen Balázs (NB I/B-s 

játékos) középfokú edzőivel. 

A 2017/18-as bajnokságban a 3. számú (szolnoki) Dél-keleti Régió „E” – „D” – 

„C” csoportjaiban játszottak, és sok szép győzelmet szereztek.  

 

 

Vásárhelyi Farkasok (U12) – edző Kelemen Balázs 
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VÁSÁRHELYI KISHÓDOK (U12) – edző Patkós József 

A Szent István Általános Iskolára épülő csapat, amelynek tagjai közül a legjobbak 

a városi válogatottban játszanak. Edzőjük Patkós József testnevelő tanár (sportoktató), 

kétszer edzenek iskolájukban, és a 3. sz. Régió „D” – „C” csoportjaiban vitézkedtek. 

 

  

VÁSÁRHELYI MAMBÁK (U12) – edző Sági Ákos 

A Kertvárosi Általános Iskola tanulói, ott edzenek heti hármat, Sági Ákos sport-

edzővel. Valamennyien u11-esek, akik a több játéklehetőség miatt indultak. Jó pár 

szép győzelmet szereztek. Az Iskola 2006-osai a városi válogatottban játszanak.  
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 U11 – Kenguru bajnokság (2007/2008) 

 

A 2017/18-s bajnoki szezonban – az utóbbi évektől eltérően csak 4 csapattal in-

dultunk, ugyanis az u10-es kiskenguruinknak saját bajnokságot szerveztünk. Va-

lamennyien 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 négy csapatunknak (+ a két HSA lánycsapat) köszönhetően minden for-

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

nokban vagy a SZT Mg-i Főiskolán, vagy a Kertvárosi teremben voltak a tornák. Az 

országos versenyrendszerben 16-16 meccse volt a csapatoknak, amihez jött még jópár 

hazai, vidéki torna és edzőmeccs is. Ezek a csapatok 3-3 edzésen, ill. kosaras testneve-

lés órán vettek részt hetente. A legjobbaknak külön „2007-s városi válogatott” edzést 

is tartottunk (2x 1 ½ órát pluszban) a Kertvárosi teremben, nagy pályán – két edzővel.  

Valamennyi csapat sajnos csak saját iskolájában tudott edzeni, mert egyszerűen 

nincs elég hely Vásárhelyen számunkra. A legügyesebbek viszont „válogatottként” 

szabályos, nagy pályán is tudtak folyamatosan készülni. Az U11-ben nem az eredmény 

volt a lényeg, hanem hogy minél többen játszhassanak. Ez tökéletesen sikerült. 

Az u11-es válogatottunk, a Vásárhelyi Gepárdok nehezen jött össze, lent kezd-

tek, de utána szinte végig nyerve bejutottak a 3. számú (szolnoki) régió „A” csoportjá-

ba (12 győzelem – 4 vereség). Az Országos Dzsemboriról egy hajszállal maradtak le. 

A Villámok a középmezőnyben vitézkedtek („D” – „H” csoport), a Rókák és Ka-

csák kicsit hátrébb játszottak („K”-„M” csoportokban). 

 

Vásárhelyi Gepárdok (2007) – a Kertvárosi Ált. Iskola 3-4. osztályosaira épülő 

Kosársuli városi válogatott. Edzőjük Sági Ákos középfokú edzői végzettséggel. 

Vásárhelyi Villámok (2007/2008) – a Szent István Ált. Iskola 3-4. o. csapata, edzőjük 

Patkós József testnevelő tanár, sportoktatói végzettséggel. 

Vásárhelyi Rókák (2007/2008) – a Németh László Ált. Iskola 3-4. o. csapata, edzőjük 

Varga Zalán hallgatói licensszel, Vejinovic Sasa edző segítségével. 

Vásárhelyi Kacsák (2008) – a Németh László Ált. Iskola 3. o. csapata, edzőjük Szarka 

Dávid hallgatói licensszel, Szabó Péter edző segítségével. 
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Vásárhelyi Gepárdok (u11 válogatott) – edző: Sági Ákos 

 

 

  

Vásárhelyi Villámok (U11) – edző Patkós József 
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Vásárhelyi Rókák (U11) – edző Varga Zalán (és Vejinovics Sasa) 

  
 

 

 

 

Vásárhelyi Kacsák (U11) – edző Szarka Dávid (és Szabó Péter) 
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U9/U10 – Kenguru bajnokság (2008/2009) 

 

A 2017/18-s bajnoki szezonban – az utóbbi évektől eltérően csak 4 csapattal in-

dultunk az Országos Kenguru Bajnokságban, ugyanis az u9-es és u10-es kisken-

guruinknak saját bajnokságot szerveztünk. A gyerekek négy hónap alatt így le tud-

tak játszani 8-8 meccset a Hódtóiban, amit ráadásul szüleik és tanáraik is láthattak. 

 

U10-es csapataink 

 

Varga Tamás/Liszt Á.I. közös, Szent István Á.I. , Németh László Á.I. , Kertvárosi Á.I. 

 

U9-es csapataink 

  

Németh László Á.I. lányok, Szent István Á.I. , Németh László Á.I. , Kertvárosi Á.I. 
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Előkészítő csoportjaink 2017/18 

 

 

Kertvárosi Általános Iskola 

 

 

 Németh László Általános Iskola 
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Varga Tamás Általános Iskola 

 

 

 

Szent István Általános Iskola
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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. 2017/18-ban a 4. korcsoport-

ban szerepeltünk jobban. A Németh László Gimn. és Ált. Isk. csapata a megyei döntőt 

megnyerte, a Szent István Általános Iskola második lett. Az NLG a területi döntőn is 

első lett, bejutva ezzel az Országos Döntőbe – ahol a 3. helyen végzett!!. 

 

 

Németh László Általános Iskola 4. kcs. – Országos Döntő 3. hely (Nyíregyháza) 

 

 

Németh László Általános Iskola 3. kcs. – Megyei Döntő 1. hely  
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DECATHLON B 3x3 DIÁKOLIMPIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI KORCSOPORT 

 

Ebben a tanévben is a két vásárhelyi iskola végzett a megyei döntő első két helyén. 

A Törökbálinton megrendezett országos elődöntőn a Németh László Gimn. és Ált. Is-

kola csapata első lett. Az Országos Döntőt 2018.04.28-án, Miskolcon rendezték meg, 

ahol a NLG csapata a 4-8. helyen végzett. 

 

 

Szent István Általános Iskola 4. kcs. – megyei 1. hely (Hódmezővásárhely) 

 

 

Németh László Gimn. és Általános Iskola 4. kcs. – regionális 1. hely (Törökbálint) 
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Junior NBA Hungary Leaque (2005/2006): Országos 4. hely!! 

 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és az NBA együttműködési meg-

állapodása értelmében a 2017/18-as tanévben Magyarországon elindult a jr. 

NBA Hungary League nevű bajnokság 11-12 éves gyerekeknek. Nagy szerencsével és 

a múltban elért sikereknek köszönhetően bázis iskolánk, a Németh László Gimnázium, 

Általános Iskola bekerült azon 30 intézmény közé, melynek diákjai részt vehettek a 

küzdelmekben. 2017.09.23-án Budapesten, a Hősök terén sorsolták ki, hogy melyik 

iskola, melyik NBA csapat nevén és mezében fog indulni. A Németh László Gimnázi-

um, Általános Iskola Lebron James korábbi csapatát a Miami Heatet kapta.  

Keleti és Nyugati konferenciára osztották a csapatokat. A 10 fordulós alapszakasz 

decemberben kezdődött és egészen áprilisig tartott. A mieink az alapszakaszt veretle-

nül zárva a második helyen végeztek. A rájátszás után bekerültek a 2018.07.01-én, a 

Magyarország – Litvánia VB selejtező előtt megtartott Országos Döntőbe. 

 

 

Miami Heat – alias Németh László Gimnázium és Általános Iskola 
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U10/11-s NYÁRI NAPKÖZIS EDZŐTÁBOR 

 

Immár hatodik alkalommal rendeztünk a gyerekeknek ingyenes vagy önköltséges 

(csak az ebédért és strandbelépőkért kellett fizetni) nyári napközis foglalkozásokat. 

Ezúttal is „helyükbe mentünk” a gyerekeknek – abban az iskolában, ahol előkészítőket 

tartunk év közben, most a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában. Korosztályok: 

2007/2008, a Gepárdok és a Kacsák csapatának tagjai. 

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

voltak a foglalkozások.    

Első hét: 2018.06.18. – 2018.06.22. (két csoport – 26 fő) 

Második hét: 2018.06.25. – 2018.06.29. (két csoport – 26 fő) 

A tábor vezetője Molnár Csaba Testnevelési Egyetemet végzett, kosárlabda szak-

edző voltak, aki a foglalkozások tematikáját is összeállította. A gyerekekkel a felnőtt 

NB I/B-s csapat játékosai: Szarka Dávid és Varga Zalán foglalkoztak. Mindketten 

licensszel rendelkeznek – most járnak edzőire. Segített egy-egy gyakorlaton lévő 

edzőképzőre járó fiatal (Molnár Bence és Drávai Tamás). 

 

 

A tábor résztvevőinek egyik csoportja ebédel  
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Kemény munka volt a Kertvárosi Iskolában 
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Egy kis B 3x3 is belefért azért 

 

  

Meg egy kis játék is… 

 


