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A VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMADATAI:  

  

A Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE csapatai a 2014/2015-s bajnoki idényben: 

Korosztály  edző   bajnokság    létszám 

U23-s csapat - Utasi Gábor, Czuprák László - NB I/B-s u23 bajnokság   - játékengedély 13 fő 

U18-s csapat - Utasi Gábor, Czuprák László - országos junior bajnokság  - játékengedély 16 fő 

 erőnléti edző mindkét csapatnál: Vas Péter 

U16-s csapat  -  Szabó Attila, Czibere Z. - országos kadett bajnokság - játékengedély 21 fő 

U14-s csapat - Patkós József, Kelemen B. - országos serdülő bajnokság  - játékengedély 20 fő 

- Aradi Amatőr Liga junior/A 

U13-s Tornádók - Mócsai Milán, Varga D.  - országos serdülő bajnokság - játékengedély 20 fő 

-  Aradi Amatőr Liga junior/B (2 csapattal) 

U12-s Rakéták -  Mócsai Milán, Varga D. - országos gyermek bajnokság - játékengedély 16 fő 

U12-s Tigrisek- Vejinovics Szasa  - országos gyermek bajnokság    - játékengedély 19 fő 

U12-s Kiscsikók- Patkós József  - országos gyermek bajnokság    - játékengedély 16 fő 

U12-s Buldogok – Vízi Zsuzsanna  - országos gyermek bajnokság     - játékengedély 23 fő 

U11-s Ugrómókusok - Kotormán Zsuzsa - országos kenguru bajnokság  - játékengedély 15 fő 

U11-s Kobrák – Vas Péter    - országos kenguru bajnokság     - játékengedély 17 fő 

U11-s Turbócsigák - Vejinovics Szasa  - országos kenguru bajnokság     - játékengedély 28 fő 

U11-s Sólymok - Czibere Zoltán  - országos kenguru bajnokság     - játékengedély 21 fő 

U11-s Vizslák – Vízi Zsuzsanna  - országos gyermek bajnokság     - játékengedély 26 fő 

U11-s Kishódok - Kotormán Zsuzsa - országos kenguru bajnokság    - játékengedély 15 fő 

U11-s Sólyomfiókák (olyanok játszottak a csapatban – akiknek volt játékengedélye) 

Előkészítő NLG - Szabó Attila, Utasi Gábor - Dobd a kosárba program I-II.  - 40 fő 

Előkészítő Liszt - Czuprák László   - Dobd a kosárba program I-II.   - 30 fő 

Előkészítő Szent István - Kotormán Zsuzsa - 1-2. osztályosoknak     - 15 fő 

Előkészítő Varga Tamás – Vas Péter - 1-2. és 3-4. osztályosoknak    - 50 fő 

Előkészítő Kertváros – Mócsai Milán - 1-2. és 3-4. osztályosoknak    - 50 fő 

http://vasarhelyikosarsuli.hu/
mailto:dr.elekandras@t-online.hu
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Szakmai munkánk ismertetése: 

 

- Sportolói létszám 

 Az előbb ismertetett korosztályos bontásban 276 fő utánpótláskorú játékosunknak kértünk já-

tékengedélyt. Emellett mintegy 130 fő (1.-2. osztályos) részére tartottunk előkészítő foglalkozáso-

kat, és kb. 50 (3-4. osztályos) gyereknek felzárkóztató foglalkozást. 

- Edzők 

 Főállású alkalmazottunk nincs, mind a 11 edzőnk megbízásos jogviszony alapján dolgozik. 1 

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

edzőnk alapfokú edzői végzettséggel rendelkezik. 1 fő most végzett az iskolában. Valamennyi 

edzőnk 2-2 csoporttal foglalkozik. Az u13/14/16/18/21-ben induló csapatainknak 2-2 edzője van!  

A 21 csoportban kb. nettó 65.000.- az átlag keresetük. 

- Létesítményhelyzet 

 A 2014/2015-s bajnoki (és tan-) évben minden csapatunk edzéslehetőségét sikerült elfogadha-

tóan megoldani. Az edzésszám sajnos nem elég – de nincs több terem. Sajnos az u12 és u11 csapa-

taink nagy része nem szabályos, iskolai termekben edz.  

- Tárgyi feltételek 

 Az elmúlt években vásárolt labdákkal minden csapatunk kiváló szakmai munkát végezhet, de 

vettünk még új labdákat is. Valamennyi csapatunknak jó minőségű, és új meze van, a nagyobbak 

edzőmezt és melegítőket is kaptak ebben a szezonban.  

- Versenyeztetés 

 U21/23: az NB I/B-s bajnokság keleti csoportjában 4. hely (10 győzelem – 8 vereség) 

 U18: az országos bajnokság déli/c regionális csoportjában 1. hely (9 győzelem – 1 vereség) 

   tavasszal is 1. hely (9 győzelem – 1 vereség), Déli döntőn 2. hely. 

 U16: az országos bajnokság keleti/a regionális csoportjában 2. hely (6 győzelem – 2 vereség) 

   tavasszal 3. hely (4 győzelem – 4 vereség), Aradi junior_A liga 1. hely 

U14/A: az őszi fordulók után veretlenül (6 győzelem) az országos bajnokság főtáblájára jutot- 

  tak, ahol mérlegük 6 vereség volt. Tavasszal a főtáblán 3 győzelem – 6 vereség 

  Aradi Amatőr Liga junior/B – 1. helyen (8 győzelem – 2 vereség)   

  Aradi Amatőr Liga junior/B – 2. helyen (7 győzelem – 3 vereség)   

U14/B: az országos bajnokság főtáblájára nem jutottak be (4 győzelem – 8 vereség) 

  tavasszal a regionálisban 3 győzelem – 3 vereség 

  Aradi Amatőr Liga junior/A – 1. helyen végeztek (9 győzelem – 1 vereség) 
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  U12: négy csapatunk vesz részt az országos bajnokság Szolnoki régiójában –  

„A” csoport 1. helyén Rakéták (16 gy. – 0 v.) = országos döntős, majd BAJNOK!! 

a többiek az alsóházban: 

Kiscsikók (7 gy. – 9 v.), Tigrisek (8 gy. – 8 v.), Buldogok (5 gy. – 11 v.) 

U11: hét csapatunk vesz részt az országos bajnokság Szolnoki régiójában – 

Kobrák (14 gy. – 2 v.), Vizslák (1 gy. – 15 v.), Kishódok (7 gy. – 9 v.) 

Ugrómókusok (8 gy. – 8 v.), Sólymok (6 gy. – 10 v.), Turbócsigák (9 gy. – 7 v.) 

Sólyomfiókák (4 gy. – 4 v.) 

Pénzügyi beszámoló: 

 

1./- Utánpótlás-nevelési jogcímre megszerzett 55.135.090.- forintból + az önrész (a SFP módosítá-

sát kértük, de csak átcsoportosítottunk) felhasználtunk 58.584.550.- forintot, a következőképp:  

 Sportfelszerelés: mezek, edzőmezek, melegítők, labdák         5.338.919.- 

 Gyógyszer/kötszer: ragasztó és peha vásárlásra                370.222.- 

 Személyszállítás busszal:                4.795.528.- 

 Nevezési költségek:  alig volt a csapatoknak 201415-ben               540.516.- 

 Rendezési költségek: csapataink hazai bajnoki, ill. felkészülési és  

nemzetközi mérkőzéseinek/tornáinak kiadásaira     4.798.600.- 

 Verseny- és játékengedélyek költségei: valamennyi csapatra kellett költeni     563.970.- 

 Sportlétesítmények bérleti díja: a Hódtói Sportcsarnokban és a Főiskolán  14.357.300.- 

 Szállás és étkezés: a hazai rendezésű tornáinkon, edzőtáboraink alatt    2.940.275.- 

 Személyi ráfordítások: a 21 csoportunk edzőinek megbízási díja    24.879.220.-   

 

2./- Közreműködői díj jogcímre megszerzett 900.000.- forintból felhasználtunk 606.597.- forin-

tot:   

 Könyvvizsgálat  (eddig nem fizettünk), Könyvelésre:            606.597.- 

 

3./- Versenyeztetés jogcímre megszerzett 2.588.295.- forintból + önrész felhasználtunk 

2.165.500.- forintot:      

 Mérkőzésekkel kapcsolatos költségekre            1.841.690.- 

 Játékengedélyekre                      323.810.- 

  

4./- A 2014. december 29-én „Teremfelújítás jogcímre” megszerzett 2.550.840.- forintból nem 

használtunk fel semmit, és az ezzel kapcsolatos „Tárgyi eszköz beszerzésre” kapott     

3.476.291.- forintból sem. Módosítást kértünk helyszínre, összegre és megvalósításra is. 

 

 2015 júliusa és szeptembere között lesz megvalósítva. 
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A Vásárhelyi Kosársuli 

2014/15-s bajnoki évre tervezett szakmai programjának  

megvalósulása: 2014.07.01. – 2015.06.30. 

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

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

növelése. Természetesen a személyi és tárgyi feltételek javításával. 

 

ISKOLAI SPORT 

 

- mindennapos testnevelés: A Németh László Gimnázium és Általános Iskolával megkötött 

együttműködési megállapodás keretében két fő (általunk kiválasztott, Testnevelési Egyetemet vég-

zett) kosárlabda szakedzői képesítéssel rendelkező testnevelő tanár dolgozik.  

A mindennapos testnevelésben szerepet vállalva a 2014/15-s tanévben a 3. és 4. osztályoknak 

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 – összesen 6 osztály fiúta-

nulóinak. Ezeken az órákon a testnevelő tanárok munkáját 1-1 általunk küldött edző is segíti. Ezzel 

az iskolával részt veszünk a „Dobd a kosárba” programban is. 

  

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

előkészítő foglalkozásokat az 1-2. és a 3-4. osztályosok részére: a Kertvárosi-, a Varga Tamás-, a 

Szent István- és a Liszt Ferenc Általános Iskolákban. Ez utóbbiban megy a „Dobd a kosárba” 

program is. Ezeken a helyeken kicsi a terem, ezért nem az összes gyereknek, csak az évfolyamon-

ként kiválasztott 14-16 főnek tartottunk foglalkozásokat. 

 Ennek köszönhetjük, hogy ismét 7 azaz hét (!!) csapatunkkal vettünk részt az Országos Kengu-

ru Bajnokság (U11) szolnoki területi küzdelmeiben. 

Immár a harmadik tanévet zártuk le, így gyermek csapatból (U12) ismét négyet tudtunk indítani 

az Országos Gyermek Bajnokságban. 

 

- alsó tagozatos rendezvények: 

Az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak három kosárlabda dzsemborit szerveztünk, ame-

lyeken az 5 iskolából mintegy 70-80 kisdiák vesz részt. Sorversenyek, játék, dobóversenyek és 

ügyességi feladatok is voltak.   

 

- diáksport rendezvények:  

November elejétől február végéig megrendeztük a városi általános iskolai bajnokság 

őszi/tavaszi fordulóit. A három korcsoportban (II., III. és IV.) a Város általános iskoláinak 80%-a 

indult! Középiskolai szinten amatőr városi bajnokságot szerveztünk. 

 

 - a szakmai munka és a tárgyi feltételek javítása: 

 A fenti iskolák mindegyikében kosárlabda edzői végzettségű testnevelő tanárok foglalkoznak a 

gyerekekkel, de segítőik is edzők. A Kosársuli SE biztosítja az órák és edzések megtartásához szük-

séges labdákat, és a gyerekek részére a felszerelést (mezeket). 
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VERSENYSPORT 

 

 Alapcélunk volt, hogy minden kosárlabdázni kívánó fiatalnak tudjunk edzés- és játékle-

hetőséget biztosítani. A 2014/15-s bajnoki szezonban ismét 16 utánpótlás csapatunk indult az 

MKOSZ által szervezett, rendezett bajnokságokban. 

 

- a sportolói létszám növelése, csapataink versenyeztetése 

  

Rendkívül sikeresek voltunk, az első három év alatt elértük azt a versenyzői (és előkészítő) lét-

számot, amelyet a 4 éves középtávú fejlesztési programunk végére terveztünk!! 

274 fiatal játékosunk szerepelt az MKOSZ nyilvántartási programjában, emellett kb. 90 gye-

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

16 utánpótlás csapatunk indult az MKOSZ által szervezett bajnokságokban. 

 

- tárgyi feltételek javítása 

 

 Az U14-ig bezárólag valamennyi csapatunk megfelelő körülmények között tudott edzeni, bár 

óraszámra keveset. A négy U12-es és hét U11-es együttesünkkel sajnos (csarnok hiányában) csak 

iskolai termekben tudtunk dolgozni.  

 Négy iskolába is vásároltunk állítható magasságú palánkokat a kicsiknek! 

Mezeket most alig kellett vásárolni, de az előző szezonban vásároltakkal együtt minden csapa-

tunknak szép meze van. Labdákat ismét vettünk, így elfogadható számban és minőségben vannak. A 

nagyobbak végre edzőmezeket is kaphattak. És végre az u13-ig mindenkinek lett melegítője is. 

Cipők, táskák vásárlása ezúttal sem sikerült. 

  

- a szakmai munka fejlesztése 
 

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

többjüknek testnevelő tanári diplomájuk is van. A bajnokságban most is 11 edzővel kötöttünk meg-

bízási szerződést edző feladatok ellátására. Közülük 3 fő Testnevelési Egyetemet végzett szakedző, 

6 fő középfokú, 2 pedig alapfokú edzői végzettséggel bír. Egy ifjút beiskoláztunk edzőire.  

A legtöbb edzőnknek 2 csapata volt. Igyekeztünk a szakmai munka minőségét emelni azzal, 

hogy ebben a bajnoki szezonban is szinte minden csapatunk edzőjének volt egy segítője is. Edzőink 

jó pár hazai továbbképzésen részt vettek, de szerbiai és romániai kapcsolataink révén a szomszédos 

területek edzőivel is folyamatosan konzultáltak. 

 

- nemzetközi kapcsolatok kialakítása  

 

 2011 őszétől sikerült határ menti kapcsolataink kiépítése, a közeli Vajdaságban és 

Arad/Temesvár megyékben. Volt egy-egy EU-s Hu/SRB és Hu/RO projektünk, amelyek 

szinte egész évben éltek. Utánpótlás csapatainkkal tornákon és edzőmeccseken vettünk részt 

Aradon és Temesváron, illetve Csókán, Szabadkán és Topolyán is. Ezek az utak mind a gye-

rekeknek, mind az edzőknek nagyon hasznosak voltak. 

 

- street-ball (B33)  

 

A 2012 őszén pályázati forrásból korszerűsített Hódtói Sportcentrum street-ball pályáin 

2014/15-ben is jó pár tornát szerveztünk. 
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BESZÁMOLÓ AZ EGYES KOROSZTÁLYOKRÓL 
 

 

U21: NB I/B-s U21-s bajnokság (1994-96) 

 

Közepes teljesítménnyel (de némi szerencsével) az NB I/B Keleti csoportjában a 4. he-

lyen végeztünk, 10 győzelemmel – 8 vereséggel. Érdekes, hogy hazai pályán és idegenben is 

azonos volt a mutatónk: 5-4. Szép siker, hogy végre bejutottunk a legjobb 4 közé.  

A játékosok egy része a felnőtt csapatban is játszott, és ezért (?) nem voltak elég moti-

váltak u21-ben. Sajnos több sérülés és betegség is „elvitt” néhány meccset.  

Összességében kevés ilyen korú játékosunk van, ugyanis a továbbtanulás miatt sokan 

elmennek már 18 éves korukban – mások pedig eddigre abbahagyják. A jobbak pedig el-

mennek „A” csoportba. A felfelé játszó junioroknak viszont remek lehetőség volt a plusz 

mérkőzésekre.  

Sajnos úgy tűnik egyetlen (!!!) játékos sem akar közülük „kosaras lenni” – jól elvannak 

edzéseken (minimális koncentrációval), és szeretnek meccset játszani. Ez elég amatőr felfo-

gás. A fő cél persze a több játéklehetőség biztosítása volt a fiataloknak – ez teljesült. 

  

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

niorokkal is. Saját, külön edzésük 4x1 ¼ óra volt. Utasi Gábor szakedző + Czuprák László 

segédedző felállásban sok egyéni képzést tudtak tartani. Rendkívül hasznos volt Vas Péter 

erőnléti edző munkája. Öt játékos a felnőtt NB I/B-s csapatunkban is rendszeresen játszott, 

kezdőként csak egy fő, Rostás Imre. Igaz muszájból, de Ő remekül helyt állt. 

 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B (U21) – edző Utasi Gábor és Czuprák László 
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U18: Junior bajnokság (1997/98) 

 

Az elmúlt idény nagy vereségeiből okulva (az Országos Főtáblán) ezúttal csak a regioná-

lis bajnokságba neveztük őket, ott tudásuknak megfelelően remekül helyt álltak:  

ősszel az országos bajnokság déli/c regionális csoportjában 1. hely (9 győzelem – 1 vere-

ség), majd a régiós döntőn 4. hely. 

Tavasszal is 1. helyen végeztek (9 győzelem – 1 vereség), majd a Déli döntőn 2. hely. 

  

A jó edzések hatására egyénileg sokat fejlődtek, még néhány hazai és nemzetközi barát-

ságos mérkőzést is szerveztünk nekik.  

Hetente 4x 1 ¼ órát a Hódtói Sportcsarnokban Utasi Gábor szakedzővel, akinek a ta-

pasztalt Czuprák László szakedző az egyéni képzésekben segített. Ez a legjobbaknak nagyon 

hasznos volt. 

 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli junior (U18) – edző Utasi Gábor és Czuprák László 
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U16/A: Kadett bajnokság (1999/2000) 

 

Ez az egyesület legstabilabb, legszorgalmasabb csoportja. Legtöbbet edzenek, legtöbb 

meccset játszanak, de sajnos igazán jó játékosok nincsenek közöttük. 

Csak az MKOSZ regionális bajnokságában játszottak. Ősszel itt csoportjukban 6 győze-

lem – 2 vereség mutatóval második helyen végeztek. A Regionális Döntőn két vereséggel 4. 

lett a csapat. Tavasszal picit gyengébben szerepeltek (4 győzelem – 4 vereség), így csak 3. 

hely lett. Emellett sikerült jó pár barátságos felkészülési mérkőzésen, és nemzetközi tornán is 

játszaniuk. 

A legtöbb meccset a 2000-esek játszották, akik részt vettek az Aradi Amatőr Liga juni-

or_A bajnokságában, ahol 9 győzelemmel és 1 vereséggel az első helyen végeztek. A play-

off sajnos elmaradt júniusban Aradon. 

Edzőjük Szabó Attila testnevelő tanár, szakedzői képesítéssel. Munkáját Czibere Zoltán 

edző (NB I-s játékos) segítette. Heti 4x 1 ½ óra edzésidejük volt a Hódtói Sportcsarnokban. 

Egyénileg és csapatszinten is sokat fejlődtek: a csapat zöme erős közepes szintre lépett 

föl. Javult a védekezésük, igaz nem sok pontot tudnak dobni… 

 Sajnos a két új, 200 cm körüli szerzeményt nem sikerült megtartani. Pillanatnyilag úgy 

tűnik, hogy a 20 játékosból max. 1-2 fő lesz JÁTÉKOS. 

  

 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli kadett (U16) – edző Szabó Attila és Czibere Zoltán 
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U14: Serdülő bajnokság (2001) 

 

Edzőjük éveken keresztül Szilágyi László testnevelő tanár volt, akinek súlyos betegsége 

miatt januárban át kellett adnia a társaságot a Szabó Attila/Patkós József párosnak. Végül 

Patkós József segítője egy fiatal NB I/B-s játékos – Kelemen Balázs lett, aki edzőire járt 

nappalin. A bajnokságban nem sikerült tiszta 2001-es csapatot indítani, muszáj volt kisebbe-

ket is bevenni – úgy az edzésekbe, mint a meccsekbe.   

A Hódtói Sportcsarnokban heti 3x 1,5 óra jutott nekik. Az új helyszín javított a hozzáál-

lásukon (javult az edzésre járás), és Patkós József testnevelő néhány új játékos szerzésében is 

jeleskedett. Nem sikerült csapatot csinálni belőlük, de néhányan nagyon tehetségesek. Sokat 

ugyan nem tudnak sem támadásban, sem védekezésben – de nem reménytelenek.  

Elég gyengén szerepeltek az Országos Serdülő Bajnokságban ősszel, amikor is 4 győze-

lem – 8 vereség mutatóval nem kerültek az Országos Főtáblára (legjobb 32). Tavasszal a Re-

gionális bajnokságban már csak kevés meccsük volt (3 győzelem – 3 vereség sikerült).  

A legtöbb mérkőzést az Aradi Amatőr Liga junior_A (20002001-s) bajnokságában ját-

szották, ahol 9 győzelemmel és 1 vereséggel az első helyen végeztek.   

 A legjobb játékosok sokat fejlődtek ezeken a meccseken. 

 

 

 
 

Vásárhelyi Kosársuli serdülő (U14) – edző Patkós József 
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U14: Serdülő bajnokság (2002) 

 

Az elmúlt két évvel ellentétben szeptemberben úgy döntöttünk, hogy 2 közepes csapattal 

indulunk az Országos Serdülő Bajnokságban. Külön a 2002-esek, mint Kosársuli „A”. 

Ez két szempontból is jó döntés volt: a kicsik (a 2002-esek) végig jó meccseket tudtak 

játszani, és bejutottak az országos főtáblára, másrészt kb. 35 játékosunk tudott folyamatosan 

(hétről/hétre) pályára lépni. A gyerekek sajnos nem sokszor tudtak Vásárhelyen játszani. 

Ősszel némi szerencsével, de 6 győzelemmel csoportelsőként bejutottak a legjobb 32 kö-

zé. A további meccseken már 6 vereség lett, de tavasszal a Főtáblán küzdhettek. Itt 3 győze-

lem – 6 vereség lett a mérlegük, de sokat fejlődtek.  

A 2003-asokkal együtt két csapatra osztottuk őket, és indultak egy nemzetközi versenysoroza-

ton is. Az Aradi Amatőr Liga junior/B küzdelmeiben az egyik csapat az 1. helyen (8 győzelem – 2 

vereség) végzett, a másik második lett (7 győzelem – 3 vereség).   

A Vásárhelyi Tornádók oktatója Mócsai Milán edző (NB I-es játékos), segítője Varga 

Dániel edző (NB I-es játékos) volt.   

Ez a csapat 4x 1 ½ órát a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében edzett. Az edzések el-

sődleges célja a technikai elemek javítása volt, nem az eredmény. Az idény végére már kez-

dett látszani az elvégzett munka játékukon, és egyéni teljesítményükön. 

   

  

 
 

Vásárhelyi Tornádók (U13) – edző Mócsai Milán és Varga Dániel 
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U12: Gyermek bajnokság (2003) 

 

FANTASZTIKUS SIKERT ÉRTÜNK EL: 

A RAKÉTÁK MEGNYERTÉK AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOT!!! 

  

A Vásárhelyi Rakéták (2003-s városi válogatott) a legjobb csapatunk. Végig az „A” 

csoportban játszottak, és az alapszakaszban és a felsőházban 16 győzelem – 0 vereséggel az 

1. helyen végeztek a regionális szolnoki területen, majd veretlenül megnyerték Pécsett az 

Országos Döntőt.  

A bajnokcsapat 11 játékosa immár kétszeres bajnok, ugyanis tavaly a Kenguru (u11) 

Dzsemborin is elsők lettek. 

Oktatójuk Mócsai Milán edző (NB I-es játékos), segítője Varga Dániel edző (NB I-es já-

tékos) volt. Ez a csapat is 4x 1 ½ órát edzett a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében. Az 

edzések elsődleges célja itt is a technikai elemek javítása volt, nem az eredmény. Az idény 

végére már kezdett látszani az elvégzett munka játékukon, és egyéni teljesítményükön. 

 

 

 
 

Vásárhelyi Rakéták (U12) – edző Mócsai Milán és Varga Dániel 
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 Vásárhelyi Csikók (U12) – edző Patkós József 

 

 
Edzőjük Patkós József testnevelő tanár, segédedzői végzettséggel. Zömmel a Szent Ist-

ván Általános Iskolába járnak, és ott edzettek heti kétszer. A legjobbak részt vettek a városi 

válogatott edzésein is. A Szolnoki terület alapszakaszában, majd az alsóházban 7 győzelem  

– 9 vereség a „B, C és D” csoportokban. Egyénileg nincs sok fantázia bennük. 

 

Vásárhelyi Tigrisek (u12) – edző Vejinovics Szasa 

 

 
Velük elsősorban Vejinovics Szasa edző (NB I-es játékos) foglalkozott. Legtöbbjük a 

Németh László Gimnázium és Általános Iskola tanulója. Heti két kosárlabda testnevelés óra 

+ egy iskolai foglalkozás. A legjobbak jártak a városi válogatott edzéseire is a Főiskolára. A 

Szolnoki terület alapszakaszában, majd az alsóházban 8 meccset nyertek – 8 meccset veszí-

tettek a „B, C és D” csoportokban. A legjobb 2004-seik bekerültek a válogatottunkba. 
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Szentes/derekegyházi csapataink: 

 

 

  
 

Vásárhelyi Bulldogok (U12) – edző Vízi Zsuzsanna 

 

 

 

 
 

Vásárhelyi Vizslák (U10/11) – edző Vízi Zsuzsanna 
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U11 – Kenguru bajnokság (2004/2005) 

 

A 2014/15-s bajnoki szezonban – köszönhetően a mindennapos testnevelés keretében 

„megfogott” és az előkészítő csoportjainkból kikerülő gyerekeknek – hét, azaz 7 csapattal 

indultunk. Valamennyien az Országos Kenguru Bajnokság szolnoki területén rendezett tor-

nákon vettek részt.  

Ez a korosztály volt számunkra a legfontosabb ebben a szezonban is. Sikerült akko-

ra létszámot létrehoznunk, amelynél nagyobbal már el sem bírnánk. Mintegy 195 gye-

rek járt edzésre a hét csapathoz, 135-nek volt játékengedélye. 

A gyerekeknek és a szülőknek egyaránt nagy élmény volt a 8 hónapos bajnoki sorozat. A 

sok csapatnak köszönhetően minden fordulóban rendezhettünk, így 2-3-4 csapat itthon ját-

szott. Vásárhelyen, a Hódtói Csarnokban voltak a tornák. Az országos versenyrendszerben 

16-16 meccse volt a csapatoknak, amihez jött még jópár hazai, vidéki, sőt külföldi torna és 

edzőmeccs is. Ezek a csapatok 3-3 edzésen, ill. kosaras testnevelés órán vettek részt hetente. 

A legjobbaknak külön „2004-s városi válogatott” edzést is tartottunk (2x 1 ½ órát pluszban) 

az SZTE Mg.-i Kar termében, nagy pályán – két edzővel. Szuperkobrák néven tavasszal több 

tornán is részt vettek – sikeresen. Áprilistól már lett 2005-ös válogatottunk is (Bikák néven), 

akik szintén a Főiskolán tudta. k plusz két edzéshez jutni Utasi Gábor szakedző vezetésével. 

  

Mind a 7 csapatnak szakképzett edzője van: 2 szakedzői, 5 edzői végzettséggel. Valam-

ennyi csapat sajnos csak saját iskolájában tudott edzeni, mert egyszerűen nincs elég hely Vá-

sárhelyen számunkra. A legügyesebbek viszont „válogatottként” szabályos, nagy pályán is 

tudtak folyamatosan készülni. Az U11-ben nem az eredmény volt a lényeg, hanem hogy mi-

nél többen játszhassanak. Ez tökéletesen sikerült. 

 

A Vásárhelyi Kobrák (2004/2005) nagyon lent kezdtek, de folyamatosan haladtak föl-

felé – és végig nagyon sikeresek voltak. Vas Péter tanítványai a Varga Tamás és Kertvárosi 

Ált. Isk. előkészítőiből lettek kiválasztva. Mérlegük: 14 győzelem – 2 vereség. A csapatból 

heten is a városi 2004-es válogatott tagjai lettek. 

 

A Vásárhelyi Sólymok (2004/2005) – teljesen érthetetlenül – az „A” csoportban kezd-

tek. Mire helyükre kerültek kikaptak egy jó párszor. Czibere Zoltán tanítványai végül a „B” 

és „D” csoport között mozogva 6 győzelem – 10 vereség mutatóval zártak. A Németh László 

G. és Ált. Isk. játékosai közt sok ügyes fiú van, akik közül öten bekerültek a városi 2004-es, 

négyen pedig a 2005-ös válogatottba.    
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A Vásárhelyi Ugrómókusok (2004/2005), Kotormán Zsuzsa tanítványai a Szent Ist-

ván Ált. Isk. edzésein pallérozódtak. 8 győzelem – 8 vereség mutatóval végeztek, de ők a 

„C” és „E” csoportokban játszottak. Sajnos közülük többen nemcsak kosaraznak…  

 

A fiatalabbak közül a Vásárhelyi Turbócsigák (2005/2006) voltak a legjobbak. 

Vejinovics Szasa játékosai a Németh L. G. és Ált. Isk. tanulói, akiknek az alsóbb csoportok-

ban  9 győzelem – 7 vereség volt a mérlegük. Többen bekerültek a 2005-ös válogatottba. 

 

A Vásárhelyi Kishódok (2005/2006) szintén Kotormán Zsuzsa tanítványai. Mindany-

nyian a Szent István Ált. Isk.-ba járnak. 7 győzelem -–9 vereség volt az eredményük, de vé-

gig az alsóbb csoportokban. Ők képezik a 2005-ös válogatott majdnem felét. 

 

A Vásárhelyi Vizslák (2004-2007) szentesi és derekegyházi fiúkból, ill. leányokból áll-

tak. Nagyon kezdők Vízi Zsuzsa gyerekei, akik 1 győzelem mellett 15 vereséget hoztak ösz-

sze. Reméljük nem ment el a kedvük... 

 

A Németh L. G. és Ált. Isk. Turbócsigákba és Sólymokba leigazolt tanulóiból tavasszal 

neveztünk még egy csapatot, Vásárhelyi Sólyomfiókák (2005/2006) néven. A 4 győzelem – 

4 vereség mutatóval elégedett lehet Vejinovocs Szasa és Czibere Zoltán edző. Igaz, a leg-

hátsó/legalsó csoportokban jött ez össze. 

 

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

 

A Vásárhelyi SzuperKobrák (2004-s válogatott) heti plusz két edzésen vettek részt, 

Vas Péter vezetésével, akinek Czibere Zoltán segített. Több hazai és nemzetközi tornán is 

részt vettek tavasszal – és szinte mindig nyertek. Az Országos u11-s dzsemborira bejutott 

csapatokat is megvertek, jövőre – u12-ben már így, válogatottként indulnak. 

 

A Vásárhelyi Bikák (2005-s válogatott) heti plusz két edzést kaptak, Utasi Gábor veze-

tésével. Ők is játszottak néhány meccset áprilistól kezdve – sikeresen. Jövőre nyilván az u12-

ben már válogatottként indulnak, így az u11-es csapataikban is tudnak játszani. 
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Vásárhelyi Turbócsigák (U10/11) – edző Vejinovics Szasa 

 

 

 
 

Vásárhelyi Kishódok (U10/11) – edző Kotormán Zsuzsa 
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Vásárhelyi Kobrák (U11) – edző Vas Péter 

 

 

 
 

Vásárhelyi Ugrómókusok (U10/11) – edző Kotormán Zsuzsa 
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Vásárhelyi Sólymok (U10/11) – edző Czibere Zoltán 

 

 

 

 
 

 

Vásárhelyi Sólyomfiókák (U10/11) – edző Czibere Zoltán és Vejinovics Szasa 
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Vásárhelyi SzuperKobrák u11 (2004-s válogatott) – edző Vas Péter 

 

 

 

 
 

Vásárhelyi Bikák u11 (2005-s válogatott) – edző Utasi Gábor 
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STREET-BALL RENDEZVÉNYEINK 

 

A Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE DAOP pályázata segítségével 2012 őszén a Hódtói 

Sportcentrumban 826 m2-es egybefüggő területen gumi/műanyag burkolatot kapott a sza-

badtéri pálya, és villanyvilágítással is el lett látva. Emellett elektromos eredményjelző és 4 új 

versenypalánk is felállításra került. A felfestés úgy lett kialakítva, hogy egyszerre három 

szabályos B33-as pályán lehet mérkőzéseket játszani.  

   Egyesületünk 2014/15-ben 8 rendezvényt szervezett. Rendeztünk egyesületi B33-as ver-

senyeket különböző korosztályoknak, iskolai tömegsport napokat, B33-as diákolimpiát 3 

korcsoportban. Volt egészségnapi éjszakai B33 is (gyerekeknek, diákoknak és felnőtteknek). 

 

 
 

 

 

 

B33-s rendezvények a Hódtói Sportcentrumban és a Csarnokban 
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 NEMZETKÖZI PROGRAMOK 

 

 

1./ Aradi Amatőr Liga 2014/15 – mindkét korosztályban részt vettünk a közel hét hó-

napos bajnokságban 2014 októberétől 2015 májusáig. A sok erdélyi csapat mellett Vásár-

hely, Békés és Szentes is indult, valamint a vajdasági Csóka. A mérkőzések főleg Romániá-

ban voltak (Aradon, Temesváron), de rendeztek a szerb és magyar csapatok is. 

A 2000/2001-es csapat 9 győzelemmel és 1 vereséggel az első helyen végzett.  

A 2002/2003-as korosztályban az egyik csapatunk aranyérmes lett (8 győzelem – 2 vere-

ség), a másik ezüstöt szerzett (7 győzelem – 3 vereség).  

 

 
 
 Asociatia Clubul Sportiv Andromeda Arad     
Telefon: 0040 724822226 
Str Abrud, Nr.93, Bl.170,Sc.A,Ap.2 
www.abla.ro 
 

 

2./ Nemzetközi felkészülési mérkőzések 2014/15 – elsősorban a nagyobbak, a junior, a 

kadett/A és kadett/B csapatunk játszott román és szerb csapatokkal barátságos meccseket. 

Romániában - Arad és Temesvár, Szerbiában - Csóka, Szabadka és Topolya voltak az ellen-

felek. Rendkívül hasznosak voltak ezek a mérkőzések. Vásárhelyen is rendeztünk nemzetkö-

zi mérkőzéseket. 

 

 

http://www.abla.ro/
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U11/12-s NYÁRI NAPKÖZIS EDZŐTÁBOR 

 

Immár negyedik alkalommal rendeztünk a gyerekeknek ingyenes vagy önköltséges (csak 

az ebédért és strandbelépőkért kellett fizetni) nyári napközis foglalkozásokat. Több helyszín 

volt, most először „helyükbe mentünk” a gyerekeknek: azokban az iskolákban, ahol előké-

szítőket tartunk év közben, most tábor volt. A Kertvárosi-, a Klauzál-, a Varga T. és a Né-

meth L. Általános Iskolákban. Korosztályok: 2005/2006/2007. 

A nagyobbak (2004/2005) a Hódtói Sportcsarnokban, az SZTE Mg.-i Főiskola termében 

és a Sportcentrum street-ball pályáin válogatott edzőtáborban vettek részt.  

A legtöbb gyerek mind a két héten ott volt. Naponta 8.00-16.00 közt volt a tábor, össze-

sen 171 gyereknek.    

Első hét: 2015.06.15. – 2014.06.19. (hat csoport – 113 fő) 

Második hét: 2015.06.22. – 2014.06.26. (hat csoport – 118 fő) 

 

A tábor vezetői Utasi Gábor és Szabó Attila Testnevelési Egyetemet végzett, kosárlabda 

szakedzők voltak, aki a foglalkozások tematikáját is összeállították. A gyerekekkel a felnőtt 

NB I/B-s csapat játékosai: Czibere Zoltán, Czuprák Ádám, Kelemen Balázs, Mócsai Milán, 

Schéda Martin, Varga Dániel, Vas Péter és Vejinovics Szasa foglalkoztak. Valamennyien 

kosárlabda edzői végzettséggel rendelkeznek. 

 

 
 

A tábor résztvevőinek egyik csoportja 
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Ebéd a Kertvárosi Iskolában 

 

 

 
 

Edzés a Sportcsarnokban 
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Edzés a Sportcentrumban 

 

 

 
 

Edzés a Főiskolán 



 26 

 
 

Edzés a Klauzál Gábor Iskolában 

 

 
 

Edzés a Varga Tamás Iskolában 

 

 


