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PREAMBULUM 

 

SZOLNOKI SPORTCENTRUM-SPORTISKOLA 

– UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS 

 
A Szolnoki Sportiskola az országban az elsők között alakult újra 1993 -ban, az intézmény jövőre 

ünnepli alakulásának 20. évfordulóját. A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a városi sportkon-

cepcióban meghatározottak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásá-

ból látja el az utánpótlás nevelését Szolnok város felnőtt sportegyesületei számára.  

A jelenleg hatályos sporttörvény a sportiskolák két alaptípusát különbözteti meg: a közoktatási és 

az egyesületi típusút. A Szolnoki Sportcentrum keretei közt működő Szolnoki Sportiskola az ország-

ban 17 helyen működő egyesületi típusú sportiskola egyike. A közoktatási típusú sportiskolai finan-

szírozással éles ellentétben nem részesül állami központi normatív támogatásban, ami a biztosabb, 

kiszámíthatóbb működtetést biztosítaná.  

 

A 2012. évi szervezeti változásokat követően jelenleg 7 sportágban 6-18 éves korosztályban közel 

650-700 fő gyermek számára biztosítjuk szakemberek irányításával, szervezett keretek között az edzés 

és versenyzés lehetőségét, annak feltételeit.  

 

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola elsődleges feladata, hogy a szakosztályainkban minél több szol-

noki fiatalnak biztosítsa a sportolás lehetőségét és nyerjen meg minél több sportolót a verseny és él-

sport számára. Feladata, hogy felkészítse a fiatalokat a minél eredményesebb szakági versenyzésre, és 

eljuttassa őket képességeik szerinti legmagasabb szintre.  

Edzőink több sportágban (atlétika, kajak-kenu, evezés, judo, vívás, kosárlabda) segítik a korosztályos 

válogatottak felkészítését. 

 

A hagyományosan eredményes sportági szakosztályaink – atlétika, evezés, judo, kajak-kenu – mellé 

2012. évben erőteljesen felzárkóztak labdás sportágaink (kosárlabda, röplabda), mely szakosztályok is 

egyre nyomatékosabban jelzik munkájuk eredményét.  

 

Kosárlabda szakosztályaink további erősödését eredményezheti az elmúlt évben elindult, a látvány-

csapatsportágakat célzó új sportfinanszírozási rendszer, amely a társasági nyereségadóra („TAO”) 

épül.  Ennek köszönhetően a 2011/2012. bajnoki szezont érintő sportágfejlesztési programunkra min-

dösszesen 28.478.700.- (melyből támogatás összege: 25.380.380.-, önerő: 3.097.870.-Ft) Ft-ot, míg a 

2012/2013. évi programunk támogatására 62.463.960.- Ft (támogatás: 56.217.564. Ft, szükséges ön-

erő: 6.246.396.- Ft) összeget hagyott jóvá a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Az újszerű 

támogatási modell működéséből adódóan sikeresen jóváhagyott pályázatunk beadását követően je-

lenleg a társasági nyereségadójukat felénk utaló cégekkel való kapcsolatfelvétel szakaszában járunk, 
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a jóváhagyott támogatás teljes összegének összegyűjtése, az együttműködési megállapodások meg-

kötése folyamatban van. Bízunk benne, hogy év végéig sikerül a teljes összeget lehívni. Az utánpótlás-

nevelési programhoz a kötelező önerő a teljes összeg 10%-a, míg tárgyi jogcímnél ez az arány 30%-

70%-os intenzitású, így az önerő kigazdálkodása is nagy terhet ró cégünkre. E forrás garanciája lehet 

azonban egy erőteljes sportági fejlesztésnek, amely megmutatkozhat egyrészt az eredményességben, más-

részt a sportolói létszámok érezhető emelkedésében. A „TAO” jóvoltából a kosárlabda sportág utánpótlás-

nevelése terén olyan fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, amelyekre példa az elmúlt években  sajnos egyik 

sportágban sem említhető: egységes homogén korosztályos csoportok kialakításával, újabb edzők bevoná-

sával szélesítettük a sportág bázisát, növeltük a felkészülés, a versenyeztetés színvonalát. Bízunk benne, hogy 

a „TAO” adta források bevonásával ez a kiszélesített rendszer a jövőben is fenntartható lesz. 

 

Sajnos többi sportágunk finanszírozási háttere nem ilyen kiegyensúlyozott. Ebben a költségvetési évben 

jelentősen csökkent a fenntartó önkormányzat által nyújtott támogatásunk, ami nagymértékű költség-

csökkentést rótt ránk. Az alaptámogatás csak az alapvető működtetési költségeink fedezetét biztosítja, 

sok esetben még azt sem teljes mértékben. A versenyeztetéssel járó költségekre, a sportfelszerelések, esz-

közök beszerzésére már nem telik, ezeket a kiadásokat drasztikusan le kellett csökkentenünk. A versenyekre 

való utazások költségeit, felszerelések vásárlását sok esetben szülői segítséggel sikerül kigazdálkodnunk. 

 

A magyar sportirányítás új rendszernek kialakításaként az utánpótlás-nevelési feladatok a Magyar 

Olimpiai Bizottság hatáskörébe kerültek. Az elmúlt évben mutatott eredményesség és egyéb létszámmu-

tatók alapján a MOB tovább működteti a Sport XXI. Utánpótlásnevelési Programot, melynek keretében 

öt szakosztályunk állami támogatásban részesül, további két szakosztályunk egyesületi műhelytámoga-

tás jogcímén remél költségeinek fedezéséhez némi működési segítséget.  

 

A TÁMOP keretén belül az evezős és fiú röplabda szakosztályunk tudott élni a pályázat adta  lehető-

ségekkel, így ezen program keretében igyekszünk elsősorban a hiányzó sporteszközöket és sportfelsze-

reléseket beszerezni. Sajnos a működési költségeink kigazdálkodása nagy terhet ró szakosztályainkra, 

ezen költségek fedezésére nem sikerül támogatókat találni.   

 

2012. évben is jelentős részt vállaltunk országos rendezvények szervezésében is: kajak-kenuban, vívás-

ban, evezésben, és kosárlabdában rendeztünk országos tornát, diákolimpiát, bajnokságot. Kajak-kenu 

és evezés sportágban a Heraklész program keretében edzőtáboroknak adtunk otthont a Holt-Tiszai 

Vízisporttelepen. Kosárlabda sportágban városunk Kelet – Magyarországi régióközpont, edzőink meg-

határozó szerepet töltenek be e program működésében, fejlesztésében.   

 

A 2011. évi eredményességünk alapján az ország 3. legsikeresebb sportiskolája címet nyertük el. Ered-

ményeink közül kiemelkedik a 27 országos elsőség, a számos diákolimpiai cím, valamint sok szép értékes 

helyezés is. Versenyzőink közül eredményeik alapján 19 fő került a korosztályos válogatott keretbe. 
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Kajakosaink, evezőseink sikeresen szerepeltek az ifjúsági EB-n, VB-n, EORV-n. Edzőink közül többen részt 

vettek legjobbjaink felkészítésében. 

 

Szervezeti felépítésünket tekintve 2012. a változás éve volt: a város sportélete egyik meghatározó sze-

replőjének, a Szolnoki Vízilabda SC. Kft. sportág fejlesztési elképzeléseinek teret engedve Úszó Szak-

osztályunkat érintő változásokat éltünk meg. Az egyik általunk képviselt alapsportág teljes helyi működ-

tetését átvette a vízilabda klub. Az átszervezés egyrészt segíti az úszás sportág kiegyensúlyozott jövő-

jét, másrészt a testvér sportágak utánpótlás bázisának szélesedését eredményezheti, amely erősítheti 

az úszó szakosztály eredményes munkáját. Az úszás sportág hagyományainak, értékeinek megőrzése-, a 

sportág hosszútávú eredményessége érdekében jött létre az integrált úszó-vízilabda képzés a vízilab-

da klub keretei között. 

 

2012. január 1-től kettévált a Röplabda Szakosztályunk, így ez évtől önálló szakágként működik a fiú és 

a leány röplabda képzés. 

 

Edzőink az alapfeladatuk mellett egyre nagyobb szerepet kapnak és vállalnak a város szabadidősport-, 

diáksport versenyein, továbbá a nyári sporttáborok szervezésében és lebonyolításában is részt vesznek. 

 

Sportolóink felkészítése az oktatási intézmények tornatermeiben és a Sportcentrum üzemeltetésében lé-

vő létesítményekben zajlik.   

 

A romló feltételrendszerek és lehetőségek ellenére is évek óta igyekszünk tartani sportolói létszámunkat 

és eredményességünket, köszönet ezért szakember gárdánknak, a támogató szülőknek, a partnerséget 

mutató cégeknek, munkánkat segítő oktatási intézményeknek, az ott dolgozó testnevelőknek is. 

 

 

Szolnok, 2012. október 30. 

 

 

 Bozóki-Kádár Renáta Rózsa József 
 igazgatóhelyettes ügyvezető igazgató 
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ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLY 
 

 

 

Éves anyagi lehetőségeinket maximálisan kihasználva vettünk részt saját busszal utazva fedett pályás verse-

nyeken, bajnokságokon, téli dobó bajnokságon és a szabadtéri szintteljesítő, minősítő versenyeken, és o r-

szágos bajnokságokon. 

Nyí lt fedett pályás versenyeket szerveztünk, kihasználva a futófolyosó által kínált lehetőségeket. 

 

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Ecseki Tibor vezetőedző;  gyermek: 5 fő,  serdülő: 11 fő,  ifjúsági: 7 fő 

Bagyinszki Géza  gyermek: 17 fő,  serdülő: 8 fő,  ifjúsági: 10 fő 

Bencsik Pál  gyermek: 17 fő,  serdülő: 18 fő,  ifjúsági: 2 fő 

Majercsik László  gyermek: –,  serdülő: 5 fő,  ifjúsági: 4 fő 

Varga Ádám  gyermek: 11 fő,  serdülő: 14 fő,  ifjúsági: 2 fő 

Krisztián Szilvia  gyermek: 13 fő,  serdülő: –,  ifjúsági: – 

Társadalmi munkában segítették munkánkat az év folyamán: 

Kocsis István mesteredző 

Fábián Miklósné a tiszavárkonyi Endre Király Általános Iskola testnevelője 

 

Szakosztályunk létszáma az év során 124 és 145 fő között mozgott. 
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Edzéseink jelentős részét a Szolnoki MÁV SE sporttelepén, salakos futó, dobó pályáján, műanyag borítású futó-

folyosóján végezzük. Az ottlévő salakos futópálya, az erősítő gépek és egyéb eszközök állapota az 1970-es 

éveket idézi, emiatt nehéz megfelelő színvonalú edzéseket tartani. A Véső úti MÁV Sporttelep öltözőinek állapo-

ta erősen kifogásolható.  

A sporteszközeink elhasználódtak, egységes sportfelszereléssel rég nem rendelkezünk, mind elkoptak, vagy nem is 

voltak. Így versenyzőink igen tarka képet mutatnak, amikor a remek szereplés következtében felállnak a dobogóra. 

A városunkban és a környező településeken lévő általános iskolákkal, egyesületekkel folyamatos kapcsolatban 

vagyunk, segítjük a kiválasztott sportolók továbbtanulását. Szakosztályunk hatályos megállapodás alapján 

együttműködik a város két közoktatási típusú sportiskolájával, a Széchenyi Körúti Általános Iskola egyik fő után-

pótlás bázisunk, míg a Széchenyi István Gimnázium biztosítja sportolóink számára középfokon a továbbtanulás 

lehetőségét. A költségvetés tervezetünkben szereplő Bencsik Pál az alapfokú közoktatási típusú sportiskola test-

nevelője.   

 

A szakosztályunk hozzájárul az általunk foglalkoztatott fiatalok képesség és személy iség fejlődéséhez, kiváló 

sport eredményeink eléréséhez és az egészséges életmódra neveléshez, a mozgás és a sport megszerette-

téséhez. 

 

Szakmai sportági feladatok 

- Alapvető fizika képességek fejlesztése. A kezdők felzárkóztatásához komplex módszer alkalmazása, amely 

valamennyi ismert mozgásanyag előkészítéséhez alkalmas. 

- Technikai képzés minőségének, módszerének javítása az egyéni és az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

- Kiemelkedő adottságú sportolók felkutatása, beszervezése, megtartása a sportág számára. 

- Az edzői feladatok lelkiismeretes végrehajtása a munkaköri feladatokon túl. 

- További támogatók megnyerése a szakosztály számára. 

- Minden lehetőséget meg kell ragadni a sportág népszerűsítéséhez. 

- Kiválasztó versenyek rendezése. 

- Szakmai továbbképzések, megbeszélések szervezése. 

- Szakosodás: a versenyzők zökkenőmentes átkerülésének előkészítése, biztosítása. 

 

Nevelési feladatok 

- A sport és a rendszeres mozgás megszerettetése. 

- CSAPATÉPÍTÉS, csapatszellem erősítése! Vezéregyéniségeket kell találni! 

- Morális tulajdonságok javítása, motiváció erősítése.  

- Rendszeres kapcsolattartás szülőkkel, tanintézményekkel, testnevelőkkel, osztályfőnökökkel. 

 

Célkitűzéseink megvalósulása, eredményesség 

 

Elsődleges célunk az, hogy az országos pontversenyben megtartsuk helyünket. E cél megvalósulni látszik, de még 

nincsen végleges adat. 
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helyezés cél (db) megvalósult (db) 

Országos bajnoki helyezések: 

I. hely 10 14 

II. hely 12 9 

III. hely 10 12 

IV-VIII. hely 25 42 

Diákolimpiai bajnokság: 2011/2012. tanév: 

I. hely 3 3 

 
név korcsoport  versenyszám 

Válogatott kerettagok: 

Guba Liliána junior 2x 100m, 200m 

 ifjúsági 1x 200m 

Nyakó Rozália  1x magasugrás 

Nagy Bence  1x távolugrás 

Veres Bettina serdülő 1x gerelyhajítás 

Héraklész kerettagok: 

Guba Liliána  

 

 

Nemzetközi szereplés:  

- Nyolc ország junior válogatott viadalán a még ifjúsági Guba Liliána 100m síkfutás harmadik helyezését érte el. 

- Megyei válogatottban, az angliai „Challenge”-en kilenc fővel képviseltettük a Szolnoki Sportiskolát. Atlétáink 

a résztvevő nyolc európai nemzet közül a második helyen végeztek. 

- A Magyar Diáksport Szövetség gyermek válogatottjának csapatszervező csapatkapitánya Bencsik Pál 

edzőnk, akinek irányításával Lengyelországban nyolc ország válogatottjával versenyeztek magyar  sporto-

lók. E megmérettetésen egy szolnoki atléta, Fridrich Gergő kitűnő szereplésével vette ki a részét a magyar 

csapat elsőségének elérésében. 

 

 

 

       

 Ecseki Tibor 

 vezetőedző 
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EVEZŐS SZAKOSZTÁLY 
 

 

 

A Szolnoki Sportiskola Evezős Szakosztálya 2004 óta tagja a sportiskola „családjának”. A szakosztály célja 

az utánpótlás nevelés, felzárkóztatás tehetséggondozás, hogy a nálunk sportoló gyermek egészséges fe l-

nőtté váljon. Jól mutatja munkánk eredményét az elmúlt évek sikeres és eredményes versenyeztetése, korosz-

tályos válogatottjaink, akik olimpián, világbajnokságon és Európa bajnokságon, Magyar Bajnokságokon 

méltóan képviselték Szolnok városát és a Sportiskolát.  

  

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport csoportlétszám 

Molnár Csaba vezetőedző;  mini és tanuló korosztály 20-25 fő 

Gudmon András serdülő és ifjúsági korosztály 10-12 fő 

Molnár Dezső társadalmi munkában végez edzői feladatokat 

 

 

Létesítmény helyzetünk: 

A szakosztály központja a Zagyva torkolatnál lévő hajóház, ahol konditerem, ergométerek, és kiváló futási lehe-

tőségeink vannak. A kajak-kenu szakosztállyal fenntartott kiváló kapcsolatunk során gyakran használjuk a Holt-

Tiszai Vízisporttelepet, illetve téli időszakban a konditermüket is. 
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2012-ben elért céljaink, eredményeink: 

 

2012. évre a szakosztály céljai az elmúlt évekhez képest nem változtak. Folyamatos toborzásokkal, iskolalátoga-

tásokkal kívántuk létszámunkat fejleszteni, az új tagokkal pedig minél előbb megismertetni az evezés szépségét, 

és gyakorlatát, hogy minél előbb minimum vizsgát tehessenek, mely sportágunkban a versenysport alapfeltétele. A 

tanuló, serdülő illetve az ifjúsági korosztály részére a Magyar Bajnokságon történő érmes helyezést, illetve a kor-

osztályos válogatottba való kerülést tűztük ki. 

 

A toborzások részben sikerültek, mert többször inkább egyéni jelentkezés alapján vettünk fel tagot, míg az isko-

lákban rendezvényeken tartott toborzások eredménytelenek maradtak. Akik jelentkeztek, elsősorban a minis-

tanuló korosztály, akik minimális fluktuáció mellett eredményes minimum vizsgát tettek. Ezek száma kb. 15 fő.  

A serdülő versenyzőink részéről elvárt válogatott szint egy fő részéről sikerült, aki viszont más klubbeli csapatagok-

kal kiegészülve ORV versenyt nyert. Az ifjúsági versenyzőink mind a Magyar Bajnokság terén mind nemzetközi szin-

ten hozták az elvárást, hisz Magyar Bajnokok, EB negyedikek és világbajnoki kisdöntősek voltak. 

A toborzások jelentőségét is kihangsúlyozza, hogy létszám problémákkal küzdünk, mely elsősorban serdülő és ifjú-

sági korosztályban jelentkezik.  

 

Az iskolákkal való kapcsolata a szakosztálynak kiváló. 2012-ben a szolnoki Belvárosi, Rákóczi, Szentgyörgyi, és 

Fiumei iskolákban tartottunk toborzást, illetve sportnapjaikon vettünk részt. Ez évben egy TÁMOP-os - jelenleg el-

bírálás alatt álló - pályázat útján próbálunk két általános iskolát ( Belvárosi, Szentgyörgyi) un. „Tehetségpontként” 

kezelni, mely a testnevelők, edzők, a szakosztály és az iskolák közös munkájáról szól. Ennek várható elbírálása ok-

tóberben történik, mely csúszik az előre meghirdetett augusztusi időponthoz képest. 

 

Az evezős sportág versenyrendszere: 

 

- Szeptember-november: 

Versenyszezon befejezése, csapatok összeállítása, hosszú távok evezése; 

 

- November közepe - április közepe: 

Téli alapozás, futás/kondicionálás, ergométeres edzések. Február elején evezősök erdei futó-

versenye, február végén ergométer országos bajnokság, lehetőségek mértékében külföldi me-

leg-vízi edzőtábor; 

 

- Április – május:  

Tavaszi vízi alapozás, május első hétvégéjén válogató verseny; 

 

- Május-szeptember: 

Versenyszezon 
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Kiemelkedő sporteredményeink 2012. évben: 

 

név verseny, versenyszám helyezés 

Erdélyi Zsófia, 

Túri Frida 

OB., kormányos nélküli kettes I. hely 

Ifjúsági Európa Bajnokság IV. hely 

Ifjúsági VB. XIII. hely 

Furkó Kálmán 
Olimpiai Reménységek Versenye, 

négypárevezés 
I. hely 

Serege Bence OB., fiú mini egypár II. hely 

Nagy Szabolcs fiú mini egypár II. hely 

Pomázi Bálint –  

Gulyás Róbert 
fiú mini kétpár II. hely 

Tóth Virág, 

Győrfi Fanni, 

Skornyik Regina, 

Csiga Gréta 

serdülő négypár II. hely 

 

Zárszó: 

A szakosztály 2012. évi eredményessége, illetve a versenyeken történt részvétel, a szabványos versenyjelentőkön 

szerepel. A szakosztály az elmúlt évekhez képest kissé alulmaradt eredményesség terén, de így is Magyar Bajno-

kok és érmes helyezések, valamint nemzetközi szereplések fémjelzik az elvégzett munkát. A jövőre nézve pedig bíz-

tató lehet a fiatalabb korosztály képviselőinek munkája, aki idén szereztek minimumvizsgát, és kellő létszámmal és 

elszántsággal készülnek a következő versenyévadra. 

 

 

 

 

       

 Molnár Csaba 

 vezetőedző 
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JUDO SZAKOSZTÁLY 
 

 

 

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Judo Szakosztálya teljesítette célkitűzéseit ez évben is. Az o rszágos 

és nemzetközi, valamint a diákolimpiai döntőkben pontszerző helyezéseket, érmeket és bajnoki címeket sze-

reztünk. A judo évek óta eredményesen szereplő sportág Szolnokon. A legutóbbi olimpiai ciklusban a sz e-

rény anyagi támogatás mellett szakosztályunkhoz kötődik 2010. év legkiemelkedőbb judos korosztá lyos 

eredménye: az első Ifjúsági Olimpián Singapurban ezüstérmet szerzett sportolónk. 

 

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Török Ferenc vezetőedző;  Diák A-B-C-Serdülő 15 fő 

Csényi Gábor  Diák A-B-C-D 9 fő 

Németh Tibor  Serdülő, Ifi, Junior 10 fő 

 

Szakosztályunk létszáma 34 fő 

 

2012. évben gazdálkodásunk  költségkímélő volt. Éves edzésterv alapján a Magyar Judo Szövetség verseny-

naptárában szereplő korosztályos versenyeken részt vettünk. Németh Tibor edző vezetésével legeredményesebb 

sportolóink a válogatott keretedzéseken heti rendszerességgel vesznek részt. Szakosztályunk három edzővel dol-

gozik: Csényi Gábor (segédedző), Németh Tibor (edző), Török Ferenc (szakedző). Az edzők lehetőségei a judo 

terem mérete miatt behatároltak. A Tiszaligeti Városi Sportcsarnok 2002. évi rekonstrukciója miatt a judo sportág 

megfelelő – 150-200 m
2
-es – alapterületű edzéshelyszíne sajnálatos módon megszűnt. A rekonstrukció előtt az 
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állandó tatami felületen 25-30 fő tudott egyszerre edzésmunkát végezni, a jelenlegi helyszínen ez a létszám 10-

15 főre lecsökkent. A szabványos verseny méretű tatamin történő edzésekre el kell utazni Budapestre, melynek a 

költsége jelentős tétel az amúgy is szűkös költségvetésünkben. 

Ígéretet kaptunk azonban állandó judoterem (dojo) helyszínének biztosítására, ebben nagyon reménykedünk, 

hisz ez alapfeltétele sportágunk életben maradásának.  

Az őszinteség azt kívánja, hogy az éves értékeléskor kollégáim és a saját anyagi "megbecsülésünkről" is írjak. Ha  

"ennyiért" nem  vállalnánk a judo edzések vezetését és a versenyeztetést, akkor szeretett sportágunknak  ártanánk.  

 

Diákolimpiai döntőben elért eredményeink: 
  

korcsoport kategória elért helyezés sportoló neve 

„C” korcsoport 50 kg III. Őze Máté 

„B” korcsoport 

33 kg I. Simon Zoé 

36 kg I. Őzbas Szofi 

45 kg III. Kerekes Gréta 

„A” korcsoport 66 kg II. Budai Benjámin 

Serdülő 
63 kg II. Lőrincz Renáta 

60 kg II. Gőz Roland 

Ifi-Junior 

73 kg I. Csényi Márk 

57 kg I. Gyulai Réka 

55 kg II. Horváth Zsombor 

63 kg III. Lőrincz Renáta 

55 kg III. Horváth Zsombor 

 

Magyar Bajnokságon elért eredményeink: 
 

korcsoport kategória elért helyezés sportoló neve 

„C” korcsoport: 2012. november 18-án lesz 

diák „B-A”  

korcsoport 

36 kg I. Őzbas Szofi 

60 kg I. Boros Iván 

Ifi OB. 
63 kg II. Lőrincz Renáta 

66 kg III. Oláh Dániel 

Junior OB. 
55 kg III. Horváth Zsombor 

66 kg VII. Oláh Dániel 

Serdülő OB. 48 kg V. Buczkó András 

Felnőtt I. oszt. OB. 
63 kg V. Gyulai Réka 

73 kg VII. Csényi Márk 

Serdülő – Junior„B” OB.: még hátra van. 

 

Nemzetközi korosztályos judo versenyeken elért eredményeink: 
  

verseny kategória elért helyezés sportoló neve 

Ukrajnai Nemzetk. 63 kg III. Lőrincz Renáta 

Budapest Kupa 

36 kg III. Simon Zoé 

36 kg V. Őzbas Szofi 

49 kg V. Buczkó András 

50 kg III. Őze Máté 

54 kg I. Boros Iván 

45 kg V. Nagy Bence 

60 kg VII. Gőz Roland 

63 kg I. Lőrincz Renáta 

66 kg III. Oláh Dániel 
 

Válogatottak: Lőrincz Renáta, Csényi Márk, Gyulai Réka 

 

 Török Ferenc 

 vezetőedző 
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KAJAK-KENU SZAKOSZTÁLY 
 

 
   

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. keretében működő Szolnoki Sportiskola a sportági utánpótlás nevelésért 

felelős intézmény Szolnok városában. Kilenc szakosztálya közül egyik legeredményesebb a kajak -kenu, mind 

létszám mind eredmény tekintetében. Szakosztályunk négy szakági vonalon indít képzést: leány kajak és kenu 

valamint fiú kajak és kenu, ahol lehetőség nyílik szabadidő sportra illetve versenyszerű sportolásra egyaránt.  

Az utóbbi években a 70-75 egyesületet felvonultató országos rangsorban mindig az 1-15. helyezés valame-

lyikét értük el, olyan nagy múltú klubokat magunk mögé utasítva, mint Pl. az MTK, Bp-i Honvéd, UTE, stb. Minde-

zen eredményeink alapján országosan elismert klubok közé kerültünk. 

  

Célunk: egészséges és szép környezetben, megfelelő szakmai irányítás me llett az egészséges életmódra való 

nevelés, a fizikum megerősítése, az egymás iránti figyelem és a csapatszellem kialakítása a sport sajátos neve-

lő eszközeivel. Az eredményességet tekintve pedig az országos rangsorban az első 10 szakosztály közé aka-

runk kerülni. 

 

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Bordács Balázs vezetőedző;  fiú kajak 55 fő 

Sinka Kornél  leány és fiú kajak 35 fő 

Pető István  fiú kajak 23 fő 

Tarsoly István  fiú kenu 8 fő 

Folláth János  leány kajak 24 fő 

 

Szakosztályunk létszáma 145 fő 
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Jelenleg 5 edzővel dolgozunk, akik közül hárman szakirányú egyetemi, ketten középfokú végzettséggel valamint 

nemzetközi sportmúlttal rendelkeznek. Munkájuk elismeréseként a Nemzeti Utánpótlás Program által kiválasztott 

edzők közé tartoznak.  

Szakosztályunkban 60 gyermek, 50 kölyök, 30 serdülő és 10 ifjúsági korú sportoló készül a 2013-as versenyévad 

megmérettetéseire. 

 

A város iskoláinak vezetőivel, pedagógusaival kiváló a kapcsolatunk. Évek óta testnevelés órák keretein belül a 

diákok bemutató edzéseken vesznek részt a Holt-Tiszai Vízisporttelepen, melynek eredményeként több száz szol-

noki iskolás ismerkedhetett meg sportágunkkal. Három helyi általános iskola tornatermében (Belvárosi, Szent-

Györgyi A., Kőrösi Csoma S.) télen edzéseket tartunk, ahová az adott iskola diákjait így könnyebben tudjuk invi-

tálni. Egy edzőnk testnevelőként is dolgozik egy nagy létszámú általános iskolában, ezzel megkönnyítve a tobor-

zást. Bázis iskolánk sajnos nincs, bár a sportág népszerűsége és nemzetközi eredményessége talán már megkí-

vánná ezt, ezért létszámunk arányosan oszlik el az intézmények között.  

 

Edzéseink két helyszínen zajlanak a tavaszi-nyári időszakban, a Holt-Tiszán és a Tiszaligetben, a Sportcsarnok 

melletti tanmedencés épületben. A Sportiskola az ország egyik legjobban felszerelt hajóparkjával rendelkezik 

(kajakok, kenuk, lapátok, 7 db motorcsónak) ezzel gördülékennyé téve a foglalkozásokat. Ebben az időszakban 

kihasználjuk mindhárom vízfelületünk adottságait, mellyel irigylésre méltó helyzetben vagyunk. 

A téli időszakban a fent említett helyszínek mellett a Tiszaligeti uszodában tartunk még úszóedzéseket. 

 

Versenyrendszerünk legértékesebb elemei az országos bajnokságok. Az itt megszerzett pontok alapján rangso-

rolják a szakosztályokat, és az elért helyezésük alapján jutalmazza a klubokat az Magyar Kajak-Kenu Szövetség. 

Az országos szövetség által rendezett versenyek még: Országos Diákolimpia, Vidékbajnokság, válogató verse-

nyek. Ezeken a versenyeken felül, ha a szakosztály anyagi helyzete megengedi, a helyi klubok által rendezett em-

lékversenyeken, kupákon szerzünk versenytapasztalatokat. Örömmel sorolhatjuk ide a szolnoki Nagy Zoltán Emlék-

versenyt is, mely az elmúlt 10 évben az ország egyik legnépszerűbb versenyévé fejlődött. 

 

Sportolóinkról: 

válogatott tagság sportoló neve 

Héraklész Ifjúsági  

Válogatott versenyzőink 

Pogány Nikolett (női kenu) 

Katrinecz Rita (női kajak) 

Héraklész Serdülő  

Válogatott versenyzőink 

Gál Fruzsina (női kajak), 

Sávai Csaba (férfi kenu) 

Csiga János (férfi kenu) 

 

Eredményeink: 

Sportolóink 8 alkalommal értek el 1. helyezést az országos bajnokságokon különböző versenyszámokban.  

Bajnokaink: 

Katrinecz Rita, Stefanidesz Kenza, Gyuricza Petra, Pogány Nikolett, Borbély Bence, 

Sávai Csaba, Csiga János, Chladek Dániel, Szabó Ádám, Pogány Benedek, 

Komáromy Dominik, Okolicsányi Ádám, Telek Tibor, Fekete Attila, Horváth Patrik,  

Böröcz Ákos, Miskolczi Márton, Zalán Csaba. 
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Ezen felül több mint 20 dobogós helyezés a magyar bajnokságokon, aranyérmek az Országos Diákolimpiáról, 

30 érem a Vidékbajnokságon. 

 

Nemzetközi eredményeink: 

Ifjúsági Európa Bajnokság: Pogány Nikolett C-2 500m-en III. hely. 

Olimpiai Reménységek Versenye, Szeged:  

Katrinecz Rita kajak négyes 200 méteren az ezüstérmes négyes tagja,  

Pogány Nikolett szintén ezüstérmes kenu egyesben 200 méteren.  

Nemzetközi hosszú távú verseny, Pozsony:  

Imre Gábor kajak egyesben második 4000 méteren 

 

 

 

 

 

 Bordács Balázs 

 vezetőedző 
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LEÁNY KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY 
 

 
   

A Szolnoki Sportcentrum leány kosárlabda szakosztálya a 2012-es évben több változáson is átesett. Az első 

félévhez képest a másodikban új korosztályokban, változó edzői gárdával indultunk el az új szezonban, szak-

mai beszámolómban ezeket a változásokat szeretném sorra venni, és a TAO felhasználásáról is említést teszek.  

 

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Tóth Viktor vezetőedző;  kadett U16 12 fő 

Kovácsné Lőcsei Eszter  előkészítő 9 fő 

Ratkai Kitti  gyermek U12 17 fő 

Soós-Bödő Noémi  serdülő U14 16 fő 

Tóth János  előkészítő és U12 20 fő 

 

Szakosztályunk létszáma 74 fő 

 

Az első félév munkája még a 2011/2012-es szezon befejezéséről szólt. Versenyző csoportjaink közül ekkor még 

mindegyik részese volt a korosztályos bajnoki küzdelmeknek. U11-ben Ratkai Kitti vezetésével a Tiszai Virágok be-

jutottak az országos döntőbe, miután a békéscsabai régióban első helyezést értek el. A budapesti döntőben 

két győzelem és két vereség után az előkelő 9. helyen zártak. A csapat kiemelkedő játékosai Baczuk Virág, Masri 

Mona és Széphalmi Ágnes voltak. U11-ben Tóth Viktor irányítása mellett a Szecska Szöcskék a kecskeméti régió-
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ban a 6. helyen zártak, döntőbe jutásra nem volt esélyük. A csapat legjobbjai: Pászti Vanda, Katona Martina, 

Ványi Réka. U12-ben Lőcsei Eszter volt a vezetőedző, a csapat a békéscsabai régió 2. helyén zárt, így a dön-

tőbe jutásért játszhatott selejtezőt. Ott a Kecskemét és a Debrecen ellen is vereséget szenvedtek, így a bejutás 

nem sikerült. A csapat húzóemberei voltak: Ratkai Bonita és Munkácsi Enikő.  

 

Létszámgondjaink miatt az előző szezonban serdülő korosztályban nem indultunk, ők Lőcsei Eszter csoportjával 

edzettek és a megyei bajnoki küzdelmekben vettek részt. Kadet korcsoportban csapatunk sikerrel vette a selejte-

zőt, így bejutottak a kiemelt bajnokság legjobb 16 csapata közé. Ott a mezőny túl erősnek bizonyult nekik, sike-

rült ugyan néhány győzelmet elérni, de ez a 15. helyhez volt elég. A csapat edzője Tóth János volt, legeredmé-

nyesebb játékosok: Fekete Dóra, Kaid Aisha, Imre Nóra. U18-as csapatunk már a Szolnoki MÁV színeiben szere-

pelt, együttműködési megállapodásunknak megfelelően. A csapat adta a gerincét az amatőr felnőtt női bajnok-

ságban szereplő csapatnak is. Utánpótlás szinten bravúros szerepkéssel sikerült az országos döntőbe kerülni, 

ahol a lányok a 6. helyet szerezték meg. A csapat edzője Tóth Viktor, legjobbjai: Szabó Dóra, Bíró Dorottya, Be-

nedek Bernadett. Csapataink rész vettek a megyei bajnoki küzdelmekben, voltak edzőmérkőzéseken és tornákon 

is, a szezont pedig kéthetes nyári táborral zártuk, ahol minkét héten több mint 20 (főleg U11-es és U12-es) játé-

kos vett részt az edzéseken és a délutáni programokon.  

 

A 2012/2013-as szezon munkája már július végén elkezdődött a felső korosztályokban. A korcsoport-

módosítások és az edzői feladatok megosztása új csapatokat, más munkabeosztást eredményezett. U11-ben 

ezúttal Lőcsei Eszter az edző, csapatával a kecskeméti régióban indul és az első fordulóban két győzelemmel 

rajtoltak. U12-ben a Szecska Szöcskék csapata Tóth János vezetésével dolgozik tovább, az országos bajnoki 

küzdelmekben ők nem vesznek részt, megyei szinten játszanak és tornákra utaznak majd. Másik U12-es csapatunk 

Ratkai Kitti irányítása alatt dolgozik, ők az országos bajnokságban döntőbe jutásra esélyesek, az első forduló-

ban fiúcsapatok ellen két vereséget szenvedtek, nekik a lányok elleni találkozók lesznek a bejutás szempontjából 

sorsdöntőek.  

 

Létszámbővülésünknek köszönhetően ebben az évben már serdülő csapatot is tudunk indítani. Egy új kolléga, 

Soós-Bödő Noémi feladata ennek a korcsoportnak a felkészítése. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövet-

sége döntése értelmében a serdülő ebben a szezonban nem U14, hanem U15, ezért ebben a bajnokságban 

szerepelnek, illetve a szövetség létrehozott egy új korosztályt, az U13-at (tini néven), ebben is versenyeznek. 

Utóbbiban a 2000-es születésűek kapnak játéklehetőséget, kiegészülve néhány 2001-essel Ratkai Kitti csapa-

tából. Mindkét versenyben eddig egy fordulót játszottak le, serdülőben egy győzelemmel és vereséggel, tiniben 

két vereséggel kezdtek a lányok. A serdülő mellett a kadet korosztályt is meghosszabbították egy évvel, így U17-

es bajnokságban szerepelnek. Csapatunk változatlan kerettel, de ezúttal Tóth Viktor vezetésével dolgozik, a 12-

esre csökkentett kiemelt bajnokságba nem kerültek be, de az alsóházban eddig győzelmeket értek el. A csapa-

tot elindítottuk a junior bajnokságban is és a Kelet Liga küzdelmeibe is bekapcsolódnak, igyekszünk felkészíteni 

őket arra, hogy minél hamarabb a felnőtt csapatban is szerephez jussanak. A MÁV-os színekben játszó U18-asok 

ebben az évben is Tóth Viktorral edzenek, ugyanazokban a bajnokságokban (Amatőr NB I B, Kelet Liga, U18) 

indulnak, juniorban most is döntőbe jutást várunk tőlük. 
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A TAO források felhasználása 

 

Szakosztályunk mindennapjaiban nagy segítséget nyújt a TAO által rendelkezésünkre álló pénz. Ennek segítsé-

gével fejlesztéseink nyomon követhetőek, melynek legfontosabb lépcsői a mezek, labdák és a különböző szerek 

vásárlása volt. Sikerült vitaminokat, rehabilitációs eszközöket is beszereznünk, csapataink edzőtáborokban voltak, 

versenyrendezésekben is jobb körülményeket tudtunk teremteni.  

Sikerült növelnünk a létszámunkat és a tagdíjbevételünket is, új korosztályokban tudunk versenyzőket felmutatni, 

eredményességünk is jobb lett és a későbbiekben a további előrelépést tűztük ki célul. 

 

 

 

 

 Tóth Viktor 

 vezetőedző 
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FIÚ KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY 
 

 
   

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Tasnádi Zoltán vezetőedző 

Franczenné Kis Katalin  U11 csoport 13 fő 

Falusi Tünde  U11 csoport 17 fő 

Tóth János  U11 és előkészítő csoport 15 fő 

Terjéki Zoltán  Előkészítő csoport 15 fő 

Szolnoki Zoltán  U12 csoport 14 fő 

Halmai Norbert  U12 és előkészítő csoport 20 fő 

Tóth Viktor  U14 csoport 13 fő 

Soós-Bödő Noémi  U14 csoport 15 fő 

Honti Viktor  U16 csoport 16 fő 

Józsa Miklós  U18 csoport 13 fő 

 

Szakosztályunk létszáma 151 fő 
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Együttműködési megállapodások: 

 

A „Dobd a kosárba” program kertén belül, együttműködési megállapodást kötöttünk a: 

- Szandaszőlősi Általános Iskolával, 

- Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziummal, 

- Tiszakürti Általános Iskolával, 

- Kunszentmártoni Általános Iskolával 

A megállapodás szerint szakosztályunk, szakmai és esetenként anyagi segítséget nyújt a partner iskoláink szakmai 

munkájához. A későbbiekben pedig, ezen iskolákban nevelkedett tehetséges gyerekeket szeretnénk a Sportiskola 

keretein belül foglalkoztatni. 

 

Szintén együttműködési megállapodást kötöttünk a kolozsvári Clubul Sportiv U-Mobitelco Cluj- Napoca csapa-

tával. Ez a szerződés az utánpótlás képzésében és menedzselésében fontos előrelépés mindkét fél számára.  

A tervekben közös szakmai programok lebonyolítása, illetve edzői konzultációk szerepelnek. 

 

Megvalósult és jövőbeni sportfejlesztési terveink 

 

A fiú kosárlabda szakosztály gyereklétszáma több mint 160 fő. Terveink között szerepel, hogy belátható időn be-

lül átlépjük a 200 fős létszámot. Hatalmas fegyvertény, hogy szeptember óta a szakosztály 9 iskolában tart edzé-

seket és ebből, 3 iskolában, a rendszer alapját képző előkészítő korcsoportokkal folyik a munka. 

Előrelépést jelent számunkra, hogy az idén három U11-es csapatot indítottunk a Kenguru Bajnokságban, illetve 

már egy U18-as csapatot is ki tudtunk állítani az országos bajnokságban. Továbbá, a fejlesztési elképzeléseink 

hatására, az eddigi évekkel ellentétben már U12-es és U14-es korcsoportban is sikerült két csoportot kialakítani 

és versenyeztetni. 

 

Anyagi forrásaink bővülésének eredményeképpen a Széchenyi István Gimnázium tornacsarnokában már két cso-

portunk dolgozik rendszeresen. Eddig ezt a lehetőséget nem tudtuk kihasználni, pedig a város legjobban felsze-

relt és számunkra legideálisabb körülményeket nyújtó teremről van szó. A képzéshez és a versenyeztetéshez szük-

séges labdák mezek, kiegészítők rendelkezésre állnak minden korcsoport számára. 

 

Az évek során világossá vált a fiú szakosztályon belül, egy egységes, modern és kontrolált koncepció szükséges-

sége. A szakosztályvezetés elsődleges feladatának tartotta az egységes szakmai program kidolgozását és elin-

dítását. Fontos, hogy azonos elvek alapján dolgozzanak az edzők, hiszen csak így biztosított felfelé, a rendsze-

ren belül, a folytonosság és a folyamatosság. Elsődleges cél az elitképzés, tehát az úgynevezett „kipufogó rend-

szerben” a tehetségek (13-14 évesen) kiválasztása és menedzselése. Ennek érdekében a 2013/2014-es tanév-

től szisztematikus, irányított beiskolázást szeretnénk végezni a Széchenyi István Gimnázium élsportolói osztályába.               

Nélkülözhetetlen az edzői munka kontrolja, amelyre nagy hangsúlyt fektet a szakosztályvezetés. 

 

Reményeink szerint sokat profitálhat a fiú kosárlabda szakosztály abból, hogy az ország keleti régiójának képzési, 

kiválasztási központjának vezetése és a szakosztály vezetése egy kézben összpontosul. 
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A TAO források felhasználása 

 

A Társasági Adótörvény 2011-ben a sportág szempontjából pozitívan változott. A törvénymódosítás lehetősé-

get ad arra, hogy többletforrásokat tudjunk mozgósítani az utánpótlás nevelési céljaink megvalósítására. 

 

2012. júniusában a Szolnoki Sportcentrum leány, illetve fiú kosárlabda szakosztályának közös, sportág fejlesztési 

programja utánpótlás-nevelés jogcímen 64.191.685 millió forintot nyert ebből a rendszerből. Ennek hatására je-

lentősen fejlesztéseket tudtunk és tudunk véghezvinni. 

Tárgyi és személyi feltételeink nagymértékben javultak. Minden csapatunk egyszerre több bajnokságban is el tud 

indulni, ami a szakmai munka minőségét, hatékonyságát emeli. 

Az egyik U14-es csapatunk egy nemzetközi bajnokságban, a „Duna-Kárpátok” utánpótlás bajnokságban is elin-

dult többek között. Itt román, szlovák, szerb és magyar csapatokkal mérhetjük össze tudásunkat. 

 

Fontosabb eredmények 

 

csapat edző elért eredmény 

U11 Szolnoki Zoltán 
Országos VI. hely, 

Megyei Bajnok 

U12 Tóth Viktor 
Országos II. hely, 

Megyei Bajnok 

U14 Honti Viktor 
Országos VI. hely, 

Megyei Bajnok 

Régiós válogatottak: 

Csák Bence 

Kovács Gábor 

Mlcoch Máté 

Nagy Dömötör 

Szabó Gábor 

 

 

 

 

 

 Tasnádi Zoltán 

 vezetőedző 
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ÚSZÓ SZAKOSZTÁLY 
 

 

 

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. keretein belül az Úszó Szakosztály egyike a legnépesebb szakoszt á-

lyunknak. Köszönhető ez a város két általános iskolájával (Belvárosi, II.  Rákóczi) való szoros és hosszú távú 

együttműködésnek. Ezen iskolák 1. és 2. évfolyamos tanulói/tanulócsoportjai napi rendszerességgel vesznek 

részt úszó foglakozásokon. 

A legtehetségesebb úszók kiválasztás alapján a sportági sportcsoportokban folytatják v ersenyzői pályafu-

tásukat. Tekintettel arra, hogy az úszás alapsportág, így a sportolók azon csoportja, akik nem tudják vállalni a 

versenyúszás szigorú feltételeit, ők más szakosztályokban folytathatják munkájukat. 

 

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Takács Zoltán vezetőedző;  sportcsoport 12 fő 

Podoroga Szvetlana  előkészítő- és sportcsoport 69 fő 

Szekeres Szilvia  előkészítő- és sportcsoport 68 fő 

 

Szakosztályunk létszáma 149 fő 

 

Szervezeti felépítés, szakmai munka 

Az Úszó Szakosztály napi munkáját 3 fő főállású edző végzi.  

A sportolói létszám megközelítőleg 160 fő, az alábbi feladatmegoszlásban: 
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Iskolai fakultatív úszásoktatás programban résztvevők: 

- Belvárosi Általános Iskola 1. évfolyam 

- Belvárosi Általános Iskola 2. évfolyam 

- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1. évfolyam  

- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2. évfolyam  

 

E két iskola tanulócsoportjai az intézmény által meghirdetett fakultatív programként vesznek részt hetente 3 alka-

lommal úszó foglalkozásokon egyedi együttműködés keretében a szakosztály úszó edzőinek irányításával. A te-

vékenység keretében az edzők napi kapcsolatot tartanak az iskolák megbízott munkatársaival, illetve az uszodát 

irányító alkalmazottakkal. 

 

Versenysport programban résztvevők: 

- Csoport I. (2001., 2002., 2003. években születettek) 

- Csoport II. (1999., 2000., 2001., 2002. években születettek) 

- Csoport III. (1994-2001-években születettek) 

   

Ezen csoportok sportági eredményessége: 

A csoportok képességszint és eredményesség alapján differenciáltak, az éves munka és  versenyeztetés tervsze-

rűen zajlik éves versenynaptár alapján. 

 

2011. évi kiemelkedő eredmények: 

Országos Serdülő Bajnokság Takács Martin (1995)  VI. és VIII. hely 

Országos Rövidpályás Vidék Bajnokság 

Takács Martin (1995) III., IV. és VIII. hely 

Kovács Roland (1997) 2 x III., IV. és VI. hely 

Lugosi Gusztáv (1998) VIII. hely 

Országos Vidék Bajnokság 
Takács Martin (1995) II. és IV. hely 

Kovács Roland (1997) II. hely 

 

2012. évi kiemelkedő eredmények: 

A szakosztály versenyzői aktívan vesznek részt a megyei, Észak-Alföldi régiós korosztályos bajnokságokon.  

Továbbá sikeresen szerepeltek a kiemelt országos versenyeken az alábbi eredményekkel:  

Rövidpályás Vidék Bajnokság 
Kiss Fruzsina (1995) IV., VII. és VIII. hely 

Takács Martin (1995) IV. hely 

Országos Diákolimpia 

Takács Martin (1995) III. hely 

6x50m-es gyorsváltó III. hely 

Kiss Fruzsina (1995) IV. hely 

Szűcs Kevin (2000) IV. hely 

Lugosi Gusztáv (1998) VI. hely 

 

A városi integrált úszás-vízilabda sportági képzés eredményeként 2012. szeptember 1-től az Úszó Szakosztály 

változatlan feltételekkel és feladatokkal a Szolnoki Vízilabda SC. Kft. kereteiben folytatja munkáját. 

 

 

 Takács Zoltán 

 vezetőedz 
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LEÁNY RÖPLABDA SZAKOSZTÁLY 
 

 

 

A korábbi évek eredményes női utánpótlás-nevelése és versenyeztetése következtében megnőtt a Sportiskola 

női szakágában röplabdázók száma, folyamatosan nő az érdeklődés a női röplabda iránt. Ezt az is alátá-

masztja, hogy a szakosztályunk segítségével is szervezett városi iskolák közötti bajnokságba több csapat ne-

vezett, sőt még a Szolnok közeli települések iskolái is részt vesznek a versengésben (Belvárosi Kupa, Kodály I s-

kola Mikulás Kupa, Szanda Kupa, Nyuszi Kupa, Kassai Kupa, stb). 

Szakosztályunk és a Varga Katalin Gimnázium együttműködésének köszönhetően beindult a Városi Középisko-

lai Röplabda Bajnokság is. 
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Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Vasicsek János vezetőedző;  gyermek csoport 21 fő 

Ivádyné Komár Katalin  előkészítő csoport 19 fő 

Sülyösné Kis Éva  serdülő, ifjúsági csoport 14 fő 
 

Szakosztályunk létszáma 54 fő 

 

Az SI-be jelentkező röplabdázók növekvő létszáma lehetővé tette, hogy átszervezzük és emeljük a  női röplab-

da-utánpótlás nevelés színvonalát.  

 

Az egymásra épülő korcsoportokat három bázison alakítottuk ki:  
 

- Egyik bázisiskolánk a Kassai Úti Általános Iskola, az előkészítő és mini (szuper-, kismini) csoport az iskola tornater-

mében Ivádyné Kómár Katalin testnevelő tanárnő - aki egyben sportiskolai edzőnk - irányításával készül. A 2000-

es vagy később született 23 diák heti három alkalommal vesz részt foglalkozásokon. Szegeden már országos ver-

senyen is indultak az SI csapatai és mintegy 100 csapat közül a középmezőnyben végeztek. 

 

- 2012 őszén teljesedett ki a következő korcsoport, amely a minire épülve az 1998 és később született gyermek 

csoportot alkotják. Ez a csoport heti három edzéssel Vasicsek János szakedző irányításával a Zöldház tornater-

mében 18 diákkal készül az Magyar Röplabda Szövetség által szervezett Országos Gyermek Bajnokság mérkő-

zéseire. Itt ismerkednek meg a 9x9 m-es pályamérettel, magasabb hálóval és a 6 fős csapatszerkezettel. Ekkor 

specializálódnak a röplabdajáték posztjaira, és ekkor tanulják meg a forgás-szabályt és helycserét. 

 

- Két év elteltével részben képzetten a serdülő korosztályba kerülnek. Az 1996-ban vagy később született ver-

senyzőknek Sülyösné Kiss Éva testnevelő és sportiskolánk  edzője a Varga Katalin Gimnázium illetve a Zöldház 

tornatermében heti három alkalommal tart edzést. A 13-16 fős csapat az országos szövetség szervezésében az 

Országos Serdülő illetve Ifjúsági Bajnokságban vesz rész. Serdülő csapatunk - mely a Varga Katalin Gimnázium 

diákjaira épül - részt vett Olaszországban Asti város sporttalálkozóján. 

 

A női szakág korcsoportjai nehéz időszakon vannak túl, ennek ellenére minden évben emelkedik a röplabdázó lányok 

létszáma. Korosztályuknak megfelelő képzésben részesülnek. Versenyeztetésük helyi és országos szinten is megoldott. 

Tervezzük az edzésszám növelését, ahol a tehetségek gondozását és válogatottak kinevelését tűztük ki célul. Az edző 

kollégák között jó a kapcsolat, tapasztalatszerzés, konzultáció és edzéslátogatás rendszeres. Sportfelszerelés és sport-

szerek beszerzése területén az iskolák és a szülők hozzáállása példamutató, ennek ellenére a csapatoknak szükségük 

lenne legalább egy garnitúra komplett szerelésre (mez, melegítő, rövidnadrág), és labdákra. 

 

A Varga Katalin Gimnáziumban rendszeresen szülői értekezletet tartunk, ahol tájékoztatjuk a tisztelt szülőket a SI lehető-

ségeiről, terveiről, megoldásra váró problémáiról. Segítségükre és támogató aktivitásukra ezután is számítunk.  

 

Ahhoz, hogy Szolnokon és vonzáskörzetében a női röplabda szakág továbbra is eredményesen fejlődhessen, szüksé-

günk van a szövetség kiemelt szakmai és pénzügyi támogatására, új célirányos programok beindítására és a verseny-

lehetőségek bővítésére. 

 

 Vasicsek János 

 vezetőedző 
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FIÚ RÖPLABDA SZAKOSZTÁLY 
 

 
   

Az elmúlt bajnokságban is fő feladatunk volt a Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola felnőtt röplab-

da szakosztályának utánpótlás nevelése, az országos utánpótlás bajnokságokban való szereplés, csapataink 

versenyeztetése, valamint tovább szélesítettük a szakosztály bázisát. 

A jelenlegi bázis iskoláink a Kodály, Belvárosi, Fiumei, Szandaszőlősi Általános Iskolák, de vannak sportolóink a 

Szent-Györgyi Albert, Kassai, iskolákból is. 

Valamennyi iskola testnevelőjével jó kapcsolat kialakítására törekszünk, hiszen elsősorban rajtuk múlik a sport 

és azon belül az utánpótlás nevelés jövője. Ebben tornák rendezésével, lebonyolításával segítjük munkájukat. 

Felvállaltuk a Juniális, valamint a Tiszaligeti Napok röplabda versenyeinek lebonyolítását, továbbá nyári nap-

közis tábor lebonyolítását is vállaltunk. 

Középiskolás sportolóink a Kereskedelmi, Közgazdasági, Pálfy, Gépipari SZKI, valamint a Varga, Verseghy, 

Tiszaparti, Széchenyi Gimnáziumokban tanulnak tovább. Az ott dolgozó testnevelők segítségére építve serdü-

lő, ifjúsági csapatunk tagjai a diákolimpiai versenyeken erősítik iskolájuk csapatát. 

 

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Czanek Kálmán vezetőedző 

Ilyés Gábor  serdülő, ifi, junior 16 fő 

Szegedi Zsolt  gyermek, előkészítő 6 fő 

Bodonyi Ákos  mini 17 fő 

 

A fiú röplabda szakágban 39 fő sportolóval 3 edző foglalkozik. 
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Edzőink, testnevelők és munkájuk: 

 

Bodonyi Ákos testnevelő tanár, röplabda edző. Előkészítő, mini fiú csapatunk edzője . A Fiumei úti Ál-

talános Iskola testnevelőjeként csoportját könnyen tudja kialakítani az iskolai adottságok miatt, és néhány év 

múlva a gyermek csapatunk a tőle érkező sportolókra fog épülni. Mivel az Országos Mini Kupa évente egyszer 

kerül megrendezésre, ezért csoportjának több versenyzési lehetőséggel próbálunk segíteni. Szegedi országos 

torna, szomszéd városok versenyei, illetve iskolák közötti versenyek (Nyuszi kupa, Fiumei kupa, Belvárosi napok ), 

tornák, melyekhez minden segítséget megadunk. Az idén több gyermek érkezett tőle, így csoportját tovább bővíti 

alacsonyabb korosztállyal 3-4. osztályban DSE foglalkozások tartásával. Így választja külön a tömegsportot és a 

versenysportot. A fentieknek köszönhetően csapatával az ország legjobbjai között szerepel. Létszáma mára már 

30 fő körül van. 

 Szegedi Zsolt testnevelő tanár, röplabda edző. Elsősorban gyermek fiú csapatunk edzője, versenyez-

tetője, de előkészítő, mini, gyermek fiúkkal is foglalkozik a megfelelő létszám kialakítása érdekében. Korábbi 

csoportja a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola tanulóira épült, mivel edzései is ott voltak. A korábbi évek 

alatt csaknem valamennyi játékosát a magasabb korcsoportnak átadta a serdülő korosztályba és a csekély lét-

szám miatt ősztől új csoportok kialakításán dolgozunk mind alacsonyabb korosztályból, mind pedig más iskolák-

ból való toborzással. Így próbálunk 12-16 fős csoportokat indítani a Belvárosi és Szandaszőlősi általános isko-

lákban. Sportolói létszáma most van kialakulóban. Munkájában sok segítséget kap a mini csoportból Bodonyi 

Ákostól érkező tehetségesebb gyerekek révén. Ám ennél a csoportnál a játék technikai elemeinek pontosítása, 

finomítása a fő feladat olykor monotonnak tűnő edzésekkel, hiszen legtöbbször képzett ellenfelekkel kell szembe-

nézniük. Éppen ezért nagyon nehéz a gyermekek megtartása. Országos Gyermek Bajnokságban versenyez csa-

patával, ahol a területi döntőkön csoportjában a 2. helyen végzett és nem jutott be az országos döntőbe pe-

dig a serdülő csapatunk megfelelő létszámának, utánpótlásának biztosítása is a cél. Időnként besegít a serdülő, 

ifjúsági csapataink felkészítésébe, versenyeztetésébe is. 

 Ilyés Gábor serdülő ifjúsági és junior fiú csapatunk edzője.  Munkáját lelkiismeretesen, teljes erőbedo-

bással végzi, melyet az elért eredmények hűen tükröznek. Csapata szinte évente változik, hiszen hozzá érkeznek a 

szinte még kezdő serdülők, ugyanakkor tehetséges játékosai lehetőséget kapnak, hogy részt vegyenek a felnőtt 

csapat edzésein, sőt időnként helyet kapnak a felnőtt csapatban is. Ez az együttműködésnek köszönhető lehe-

tőség egyben a motiváció és a jutalom eszköze is. Ezen csoport eredményességére jellemző, hogy rendszeresen 

vannak korosztályos válogatott játékosaink mind serdülő, mind ifjúsági korosztályban. Az elmúlt évben valamennyi 

korcsoportban országos döntőbe jutottunk, Országos Serdülő Bajnokság III. hely, Országos Ifjúsági Kupa IV. hely, 

Országos Junior Bajnokság IV. hely. A csoport létszáma 12-16 fő. 

 

A 10-15 éves korosztályban végzett eredményes munkánknak köszönhetően a Magyar Olimpiai Bizottság a 

Sport XXI. utánpótlás nevelési program keretében anyagi támogatással ismeri el, segíti munkánkat.  

A Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. együttműködésével 

egész nyáron át tartó bajnokságot hirdetett meg a Sport XXI. programban résztvevő korosztályok számára. Bo-

donyi Ákos edző vezetésével a Tiszaligeti Strand strandröplabda pályáin folytak a foglalkozások. Minden héten 

hétfőn és szerdán edzések felkészítő foglalkozások voltak, míg pénteken a résztvevők csapatokba szerveződve 

tornán vettek részt. 
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Eredményeink: 

Korosztályos  

válogatottjaink: 

Rása Alex 

Bene Róbert 

Tóth István 

Gönczi Imre 

Tamasi Ákos 

NB.I. Junior Bajnokság IV. hely 

Országos Ifjúsági Kupa IV. hely 

Országos Serdülő Bajnokság III. hely 

Országos Gyermek Bajnokság VII-IX. hely 

Országos Mini Bajnokság II. hely 

Sportolóink, akik tehetségük 

révén részt vesznek a felnőtt 

csapat edzésein a jó együtt-

működésüknek köszönhetően: 

Szöllősi Tamás 

Rása Alex 

Bene Róbert 

Tóth István 

Tamasi Ákos 

Gönczi Imre 

Varga Zoltán 

Illés Gergő 

 

 

 

 

 Czanek Kálmán 

 vezetőedző 



 

30 

VÍVÓ SZAKOSZTÁLY 
 

 

 

A Vívó Szakosztály 2006. augusztusában került be a Szolnoki Sportcentrum szakosztályai közé azzal a cél-

lal, hogy a szolnoki vívó utánpótlás nevelését biztosítsa. Azóta is legfőbb célkitűzésünk, hogy minél több 

gyereket csábítsunk a vívóterembe, ahol minőségi szakmai munkával minél jobb versenyzőket képezzünk be-

lőlük. Ezen kívül az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a mozgás megszerettetését és az egészséges 

életmódra nevelést. 

  

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Barcsikné Szatmári Edina vezetőedző; versenyző csoport 25 fő 

Ladányiné Vasas Kornélia  kezdő csoport 20 fő 

Varga Károly  Rákóczifalva, előkészítő csoport 2012. november 01-től 

Vasas Dóra  előkészítő csoport 12 fő 

 

Szakosztályunk létszáma 57 fő 

 

Személyi feltételek 

Szakosztályunkban jelenleg négy edző tevékenykedik. Barcsikné Szatmári Edina vezető edző irányítása alatt mű-

ködik a versenyző csoport, akiknek a hét minden napján biztosítunk edzési lehetőséget. Hetente két alkalommal 

Ladányiné Vasas Kornélia vezeti a kezdő csoport edzéseit. Vasas Dóra októbertől újra nálunk dolgozik, aki az 
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előkészítő csoporttal foglalkozik hetente egyszer. Továbbá Varga Károly segíti az edzők munkáját és november-

től újraindítja a rákóczifalvai csoport működését is. A fegyvermesteri tennivalókat Cseh Péter látja el. 

 

Létszám adatok 

Szakosztályunk létszáma az utóbbi években folyamatosan növekedett. Jelenleg a versenyző csoportban 25 fő, a 

kezdő csoportban közel 20 fő, illetve az előkészítő csoportban 15 fő vesz részt rendszeresen edzéseken. A lét-

számunk tovább emelkedhet a rákóczifalvai csoport beindításával. 

 

Tárgyi feltételek 

Edzéseinket a Véső úti sporttelep sportcsarnokában tartjuk, ahol egy 7 pásttal felszerelt vívóterem áll rendelke-

zésünkre. Sajnos a terem és berendezése meglehetősen régi és elavult, ezért felújításra szorulna.  

Vívóink számára speciális vívófelszerelést biztosítunk, melynek karbantartása és pótlása nem kis feladatot jelent 

szakosztályunk számára.  

 

Kapcsolatok 

Szakosztályunk évek óta tart fent kapcsolatot a rákóczifalvi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával, ahol előkészítő 

csoportot működtetünk. 

Fontos feladatunknak tartjuk nemzetközi kapcsolataink ápolását is, ezért ez évben is részt vettünk németországi testvér-

városunkban rendezett edzőtáborban, illetve decemberben mi látjuk vendégül a reutlingeni vívókat Szolnokon.  

 

Versenyrendezés 

Évek óta négy jelentős verseny megrendezését vállaljuk a Magyar Vívó Szövetség megbízásából. A legjelentő-

sebb az Olimpici Grand Prix, mely egy idényben hat versenyből álló versenysorozat, ennek a decemberi állomá-

sa Szolnok lesz ebben az évben is. A közel félezer indulót számláló versenyen körülbelül 10 nemzet vívói vesznek 

részt. A rendezvény házigazdája ez évben is B.Nagy Pál olimpiai bajnokuk lesz, díszvendége pedig Nagy Tímea 

kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok párbajtőröző. 

 

További versenyeink a MÁV SE-vel közösen rendezett Vidékbajnokságok, melyet egy hétvégén a felnőttek szá-

mára, egy másik hétvégén pedig az utánpótlás számára rendezünk meg. Illetve szintén Szolnokon kerül megren-

dezésre a Diákolimpia országos döntője párbajtőr fegyvernemben. 

 

Versenyeztetés 

A 8-14 éves korú vívóinkkal az évente hat alkalommal megrendezésre kerülő Olimpici versenysorozatban veszünk 

részt. A serdülő és kadet korosztályú vívóinkkal ebben az idényben kezdtük el a válogató és a nemzetközi verse-

nyeken való szereplést is.  

 

Céljaink 

A jövőben is a legfontosabb feladatink között szerepel, hogy minél több gyereknek ismertessük meg sportágun-

kat és a versenyzőink minél jobb eredményeket érjenek el. 

Szélesíteni szeretnénk az iskolákkal való együttműködésünket, kihelyezett előkészítő csoportok szervezésével. 
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A nemzetközi kapcsolatok ápolása továbbra is fontos számunkra, így az olaszországi testvérvárosi vívóklubot is 

szeretnénk meghívni Szolnokra a közeljövőben.  

Amennyiben lehetőségeink engedik, a párbajtőr fegyvernem tanítása mellé beindítanánk a kardvívás oktatását is. 

 

Eredményeink: 

 

Országos Bajnokság 

kadet leány párbajtőr csapat VII. hely 

serdülő leány párbajtőr egyéni VII. hely: Ladányi Nelli 

serdülő leány párbajtőr csapat II. hely 

újonc leány párbajtőr egyéni III. hely: Juhász Dorottya 

újonc leány párbajtőr csapat 
I. hely: Ladányi Nelli, Juhász Doroty-

tya, Nagy Mira, Belső Veronika 

Diákolimpia 

Országos Döntők 

VI. kcs. leány párbajtőr csapat II. hely: Varga Katalin Gimnázium 

V. kcs. leány párbajtőr egyéni 
II. hely: Ladányi Nelli 

VI. hely: Juhász Dorottya 

IV. kcs. leány párbajtőr egyéni 
III. hely: Juhász Dorottya 

VI. hely: Ladányi Nelli 

IV. kcs. leány párbajtőr csapat I. hely: Fiumei úti Általános Iskola 

III. kcs. leány párbajtőr csapat 
II. hely: II. Rákóczi Ferenc Általános Is-

kola, Rákóczifalva 

II. kcs. leány párbajtőr egyéni VI. hely: Baráth Zsuzsanna 

II. kcs. leány párbajtőr csapat 
III. hely: II. Rákóczi Ferenc Általános Is-

kola, Rákóczifalva 

I. kcs. leány párbajtőr egyéni IV. hely: Tóth Adrienn 

I. kcs. fiú párbajtőr csapat II. hely: Széchenyi krt-i Általános Iskola 

Olimpici válogatottak 
Ladányi Nelli 

Juhász Dorottya 

 

 

 

 

 Barcsikné Szatmári Edina 

 vezetőedző 
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ORSZÁGOS BAJNOKAINK 2012. ÉVBEN 
 

s.sz. sportoló neve verseny szakág edző 

ATLÉTIKA 

1. Fridrich Gergő Téli Dobó OB. diszkoszvetés Bencsik Pál 

2. Nédó Georgina Téli Dobó OB. Diszkoszvetés Bencsik Pál 

3. Csíkos Cintia Téli Dobó OB. Gerelyhajítás Bencsik Pál 

4. Kalocsai Friderika Téli Dobó OB. Diszkoszvetés 
 

Bencsik Pál 

5. Veres Bettina Téli Dobó OB. Gerelyhajítás Bencsik Pál 

6. Fridrich Gergő Serdülő Négypróba „c”  var. Négypróba Bencsik Pál 

7. Kenyeres Erik László Serdülő nyolcpróba Nyolcpróba Varga Ádám 

8. Guba Liliána Ifjúsági 100 m síkfutás 100 m síkfutás Ecseki Tibor 

9. Guba Liliána Ifjúsági 200 m síkfutás 200 síkfutás Ecseki Tibor 

10. Nánai István Ifjúsági diszkoszvetés Diszkoszvetés Kocsis István 

11. Nyakó Rozália Ifjúsági magasugrós Magasugrás Ecseki Tibor 

12. Orján Viktória Serdülő magasugró Magasugrás Varga Ádám 

13. Veres Bettina Serdülő gerelyhajítás Gerelyhajítás Bencsik Pál 

14. 

Veres Bettina, 

Magos Anita, 

Nédó Georgina, 

Csíkos Cintia, 

Orján Viktória 

Serdülő gerelyhajító csapat Gerelyhajítás 
Bencsik Pál 

Majercsik László 

s.sz. sportoló neve verseny(szám) edző 

KAJAK-KENU 

15. Katrinecz Rita Fizikai Felmérő OB Sinka Kornél 

16. Borbély Bence Fizikai Felmérő OB Tóth-Urbán Tamás 

17. 

Szabó Ádám, 

Chladek Dániel, 

Pogány Benedek 

3X200m Chladek Kálmán 

18. 
Sávai Csaba, 

Csiga János 
C-2 4000m Tarsoly István 

19. 

Okolicsányi Ádám,-

Komáromy Dominik, 

Telek Tibor, 

Fekete Attila 

Mk-4 4000m Bordács Balázs 

20. 

Stefanidesz Kenza, 

Gyuricza Petra, 

Kovács Kiara 

3X200m Sinka Kornél 

21. 

Horváth Patrik, 

Miskolczi Márton, 

Böröcz Ákos, 

Zalán Csaba 

4X500m Bordács Balázs 

22. Pogány Nikolett C-2 500m Sinka Kornél 
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VÍVÁS 

23. 

Ladányi Nelli, 

Juhász Dorottya, 

Nagy Mira, 

Belső Veronika 

Újonc leány csapat Barcsikné Szatmári Edina 

EVEZÉS 

24. 
Turi Frida, 

Erdélyi Zsófia 
Ifjúsági kormányos nélküli kettes 

Molnár Dezső 

JUDO 

25. Őzbas Szofi Diák „B” 36kg Csényi Gábor 

26. 

Boros Iván 

Diák „B” 60kg Török Ferenc 

27. 
Diák „B” beválogatott csapat-

tag – dél-magyarországi régió 
Török Ferenc 

 

 

 



A SZOLNOKI SPORTISKOLA VÁLOGATOTT KERETTAG VERSENYZŐI – 2012. ÉV 

        

 
ATLÉTIKA 

 
EVEZÉS 

 
JUDO 

 
KAJAK-KENU 

 
KOSÁRLABDA 

 
ÚSZÁS 

 
RÖPLABDA 

 
VÍVÁS 

Guba Liliána 
(edzője: Ecseki Tibor) 

Furkó Kálmán 
(edzője: Gudmon András) 

Lőrincz Renáta 
(edzője: Németh Tibor) 

Gál Fruzsina 

(edzője: Sinka Kornél) 

Kányási Veronika 
r é g i ó s  v á l o g a t o t t  

(edzője: Tóth Viktor) 

– Gönczi Imre 
(edzője: Ilyés Gábor) 

Ladányi Nelli 
(edzője: Barcsikné  

Szatmári Edina) 

Nyakó Rozália 

(edzője: Ecseki Tibor) 

Túri Frida 
(edzője: Molnár Dezső) 

Csényi Márk 
(edzője: Németh Tibor) 

Katrinecz Rita 
(edzője: Sinka Kornél) 

Csák Bence 
r é g i ó s  v á l o g a t o t t  

(edzője: Honti Viktor) 

 Rása Alex 
(edzője: Ilyés Gábor) 

Juhász Dorottya 
(edzője: Barcsikné  

Szatmári Edina) 

Veres Bettina 
(edzője: Bencsik Pál) 

Erdélyi Zsófi 
(edzője: Molnár Dezső) 

Gyulai Réka 
(edzője: Németh Tibor) 

Pogány Nikolett 
(edzője: Sinka Kornél) 

Kovács Gábor 
r é g i ó s  v á l o g a t o t t  

(edzője: Honti Viktor) 

 Bene Róbert 
(edzője: Ilyés Gábor) 

2 fő 

Nagy Bence 
(edzője: Bagyinszki Géza) 

3 fő 3 fő Sávai Csaba 
(edzője: Tarsoly István) 

Mlcoch Máté 
r é g i ó s  v á l o g a t o t t  

(edzője: Honti Viktor) 

 Tamasi Ákos 
(edzője: Ilyés Gábor) 

 

4 fő   Csiga János 
(edzője: Tarsoly István) 

Nagy Dömötör 
r é g i ó s  v á l o g a t o t t  

(edzője: Honti Viktor) 

 4 fő  

   5 fő 
Szabó Gábor 

r é g i ó s  v á l o g a t o t t  
(edzője: Honti Viktor) 

   

    6 fő régiós válogatott    

  



A SZOLNOKI SPORTISKOLA LÉTSZÁMTÁBLÁZATA – 2012. ÉV 

 

 

  
 

     

 

ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU 
FIÚ 

KOSÁRLABDA 

LEÁNY 

KOSÁRLABDA 

LEÁNY 

RÖPLABDA 

FIÚ 

RÖPLABDA 
ÚSZÁS VÍVÁS ÖSSZESEN 

             

S
P
O

R
T
O

LÓ
K

 

VERSENYZŐ 78 35 25 145 81 55 35 33 42 45 574 

ELŐKÉSZÍTŐ V. TANFOLYAM 46 - 9 - 70 19 19 6 107 12 288 

ÖSSZESEN 124 35 34 145 151 74 54 39 149 57 862 

             

E
D

Z
Ő

K
 F

O
G

LA
LK

O
Z

T
. J

O
G

V
. 

FŐÁLLÁSÚ 2 - - 2 - - - - 3 1 8 

MB. JOGV. 4 2 3 3 11 5 3 4 - 3 38 

ÖSSZESEN 6 2 3 5 11 5 3 4 3 4 46 

             

E
D

Z
Ő

K
 K

É
P
E
S
ÍT

É
S

E
 

FELSŐFOKÚ - - 1 1 3 - 1 - 1 1 8 

KÖZÉPFOKÚ 6 2 1 3 7 5 2 4 2 1 33 

ALAPFOKÚ - - 1 1 - - - - - 1 3 

KÉPZÉS ALATT - - - - 1 - - - - 1 2 

VÁLOGATOTTNÁL 

FOGLALKOZT. 
1 - - 1 - - - - - - 2 

 


