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PREAMBULUM 

 

SZOLNOKI 

SPORTCENTRUM-

SPORTISKOLA 
UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS 

 

 
A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján Szolnok 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából látja el az utánpótlás nevelését Szolnok város fel-

nőtt 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 17 egye-

sületi típusú sportiskolájaként működik.  

Jelenleg 7 sportágban 6-18 éves korosztályban közel 650-700 fő gyermek számára biztosítjuk szakem-

berek irányításával, szervezett keretek között az edzés és versenyzés lehetőségét, annak feltételeit.  

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

fiatalnak biztosítsa a sportolás lehetőségét és nyerjen meg minél több sportolót a verseny és élsport 

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

tassa őket képességeik szerinti legmagasabb szintre.  

 

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

tak felkészítését. 

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

múlt években erőteljesen felzárkóztak labdás sportágaink (kosárlabda, röplabda), mely szakosztályok 

eredményeikkel jelzik munkájuk színvonalát.  

 

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

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

Ennek köszönhetően a 2011/2012. bajnoki szezont érintő sportágfejlesztési programunkra mindösszesen 

28.478.700,-Ft-ot (melyből támogatás összege: 25.380.380,-Ft, önerő: 3.097.870,-Ft), 2012/2013. évi 

programunk támogatására 62.463.960,-Ft-ot (támogatás: 56.217.564,-Ft, szükséges önerő: 6.246.396,- 

Ft), míg a 2013/2014. bajnoki évadra vonatkozóan 60.000.000,-Ft (melyből támogatás: 54.000.000,-Ft, 
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önerő: 6.000.000,-Ft ) összeget hagyott jóvá a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A „TAO” 

támogatási modell működéséből adódóan sikeresen jóváhagyott pályázatunk beadását követően je-

lenleg a társasági nyereségadójukat felénk utaló cégekkel való kapcsolatfelvétel szakaszában járunk, a 

jóváhagyott támogatás teljes összegének összegyűjtése, az együttműködési megállapodások megköté-

se folyamatban van. Sajnos ebben az évadban a törvénymódosítás hatására a támogató számára jutó 

kedvezmény mértéke csökken, ennek ellenére bízunk benne, hogy év végéig sikerül a teljes összeget le-

hívni.  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 komoly terhet ró cégünkre. E forrás 

garanciája lehet a kosárlabda sportág fejlesztésének, bízunk abban, hogy ez megmutatkozik majd az 

eredményességünk további javulásában, másrészt a sportolói létszámok emelkedésében. A „TAO” jóvol-

tából a kosárlabda sportág utánpótlás-nevelése terén olyan fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, ame-

lyekre példa az elmúlt években sajnos egyik sportágban sem említhető: egységes homogén korosztályos 

csoportok kialakításával, újabb edzők bevonásával szélesítettük a sportág bázisát, növeltük a felkészü-

lés, a versenyeztetés színvonalát. Bízunk benne, hogy a „TAO” adta források bevonásával ez a kiszélesí-

tett rendszer a jövőben is fenntartható lesz. 

 

Sajnos többi sportágunk finanszírozási hátterének megteremtése jóval nehezebb feladatot ró cégünkre. 

Ugyan az általunk képviselt hét sportág mindegyike a Magyar Olimpiai Bizottság és a kormány által ki-

emelt 16 sportág közt szerepel, ennek konkrét jeleit eddig nem minden sportágunkban tapasztaltuk. Az 

országos szövetségek egymástól igen eltérő tempóban haladnak ezen támogatások felhasználásának 

kidolgozásával, a felosztásra vonatkozó stratégiai elképzelések is különbözőek. Az általunk képviseltek 

közül a legfelkészültebb szövetség a kajak-kenu sportágé, ennek hozadékát első lépésben már tapasz-

taljuk. A többi szakosztályunk országos sportági szövetségei lépéshátrányban vannak a kiemelt állami 

támogatások felosztásánál, emiatt más sportágaink ez idáig nem kaptak külön támogatást, amely meg-

könnyítené e szakosztályok szakmai előmenetelét. 

A magyar sportirányításban az utánpótlás-nevelési feladatok a Magyar Olimpiai Bizottság hatáskörébe 

tartoznak. Az elmúlt évben mutatott eredményesség és egyéb létszámmutatók alapján a MOB továbbra 

is működteti a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Programot, melynek keretében hat sportágunk (atlétika, ka-

jak-kenu, kosárlabda, röplabda, judo, vívás) állami támogatásban részesült. Két szakosztályunk (kajak-

kenu, judo) egyesületi műhelytámogatás jogcímén kapott költségeinek fedezéséhez némi működési segít-

séget.  

 

A TÁMOP keretén belül a fiú röplabda szakosztályunk tudott élni a pályázat adta lehetőségekkel, így e 

program keretében igyekszünk elsősorban a hiányzó sporteszközöket és sportfelszereléseket beszerezni, 

továbbá a felmerülő terembérleti díjakat kigazdálkodni.  

A Sportcentrum-Sportiskola valamennyi szakosztálya előrelátó tervezést és költségracionalizált átgondolt 

gazdálkodást folytat. Sajnos a működési költségeink biztosítása nagy terhet ró szakosztályainkra, a költ-

ségek fedezésére nehéz támogatókat találni.   

Általánosságban valamennyi szakosztályunk bevételeiről elmondható, hogy az önkormányzat által nyúj-

tott alaptámogatás az alapvető működtetési költségek (létesítménybérleti díjak, személyi kifizetések) fe-

dezetét biztosítja, sok esetben még azt sem teljes mértékben. A versenyeztetéssel járó költségekre, a 

sportfelszerelések, eszközök beszerzésére már nem mindig telik, ezeket a kiadásokat le kell csökkentenünk, 
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illetve létfontosságú, hogy kiegészítő támogatókat, szponzorokat keressünk e költségek fedezetére. Min-

den szakosztályunk esetében elmondható, hogy a legfőbb támogatóink közé tartoznak a szülők, akik sok 

esetben a versenyekre való utazások, ottani étkezések költségeinek biztosításában, felszerelések vásárlá-

sában, és egyéb kreatív módon (pl. petpalack, illetve szemétgyűjtési akcióban való aktív közreműködés-

sel) nyújtanak hathatós segítséget. 

Az önkormányzati támogatás mellett a másik legjelentősebb és legbiztosabb bevételünk a tagdíjból 

származó. Ennek ellenére az elmúlt két évben nem emeltünk egyik szakosztályunkban sem tagdíjat, igye-

keztünk annak mértékét változatlan szinten tartani. Mindemellett a tagdíjszedés rendjébe beillesztettünk 

egy szociális alapon történő differenciált kedvezmény-rendszert, ami nagy segítséget jelent a rászoruló 

családok számára abban, hogy gyermeke/ik sportolását biztosítani tudják nehéz anyagi helyzetük elle-

nére is. 

 

Tekintettel arra, hogy nincs saját utánpótlás-nevelési központunk, edzéseink céljából a város szinte vala-

mennyi tornatermét béreljük, a bérleti díjakat ez idáig piaci alapon fizettük. Az elmúlt költségvetési évben 

a tornatermek bérleti díjai sportiskolánk költségkeretének 30%-át felemésztették, ami megnehezítette 

szakosztályaink működésének biztosítását és sok évtizede hagyományos eredményességének megőrzé-

sét. Emiatt egyeztetést kezdtünk Szolnok MJV Intézményszolgálatával a számunkra jóval kedvezőbb – ön-

költséges – bérleti díjak megállapításának érdekében.  Bízunk abban, hogy sikerül erre a helyzetre kedve-

ző megoldást találni annak érdekében, hogy valamennyi szakosztályunk jövője biztosítható legyen.  

 

2013. évben ismét jelentős részt vállaltunk országos rendezvények szervezésében is: kajak-kenuban, ví-

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

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

Tiszai Vízisport-telepen. Kosárlabda sportágban városunk Kelet-Magyarországi Régióközpont, edzőink 

meghatározó szerepet töltenek be e program működésében, fejlesztésében.   

 

A 2012. évi eredményességünk alapján az ország 2. legsikeresebb sportiskolája címet nyertük el. Ered-

ményeink közül kiemelkedik a 23 országos elsőség, a számos diákolimpiai cím, valamint sok szép értékes 

helyezés is. Versenyzőink közül eredményeik alapján 29 fő került a korosztályos válogatott keretbe. 

Kajakosaink, evezőseink kiválóan szerepeltek az ifjúsági EB-n, VB-n, EORV-n. Edzőink közül többen részt 

vettek legjobbjaink felkészítésében. 

 

Szervezeti felépítésünket tekintve az elmúlt évben nem történt változás. Hét sportágunk kilenc szakosztá-

lya az elmúlt évhez hasonló szervezeti keretben végzi munkáját. Edzőink az alapfeladatuk mellett egyre 

nagyobb szerepet kapnak és vállalnak a város szabadidősport-, diáksport versenyein. 

Ebben az évben a Sportiskola szervezte a nyári sportnapközit szakosztályi edzők bevonásával.  

 

Sportolóink felkészítése a köznevelési intézmények tornatermeiben, a Sportcentrum üzemeltetésében lévő 

létesítményekben, valamint a Véső úti Sporttelepen zajlik. Szakosztályaink edzésbeosztását e beszámoló 

melléklete tartalmazza.   
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Szakosztályainkkal minden iskolában rendszeresen toborzókat tartunk, igyekszünk minél több alkalmat 

megragadni, hogy bemutatkozhassunk, és népszerűsítsük a fiatalok körében sportágainkat, ezáltal az 

egészséges, mozgásgazdag életmódot. Ebben az évben újszerű módon nemcsak a már jól bevált iskolai 

toborzók formájában, hanem egyéb rendezvények keretében is megmutattuk sportágainkat, elért ered-

ményeinket és jövőbeli céljainkat a város lakossága számára: ennek helyszínéül szolgált a „Szolnok Város 

Napja” rendezvénysorozat és az 50. Tiszaligeti Napok. Mindkét rendezvényen standot állítottunk, és az 

érdeklődők kipróbálhatták sportágainkra jellemző sporteszközeinket, betekintést nyerhettek szakosztálya-

ink életébe, megismerkedhettek edzőinkkel, versenyzőinkkel. Emellett ebben az évben sportolást népsze-

rűsítő demonstrációs futáson vett részt valamennyi szakosztályunk apraja-nagyja, népszerűsítve a helyi 

szervezetek közötti kapcsolatépítést, együttműködést a sport eszközeivel. A bemutatkozók igen nagy 

népszerűségnek örvendhettek, igyekszünk a jövőben is megragadni az ehhez hasonló lehetőségeket. 

  

A nehezedő feltételrendszerek és lehetőségek ellenére is évek óta igyekszünk tartani sportolói létszámun-

kat és eredményességünket, köszönet ezért szakember gárdánknak, a támogató szülőknek, a partnersé-

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

Elért eredményeink jelzik mind sportolóink, mind edzőink szaktudását, elhivatottságát. Köszönet nekik és a 

támogató szülői közösségnek, akik nélkül ezek az eredmények nem születhettek volna meg. 

Elhivatottságunk fókuszában álló fő cél: minél több szolnoki gyerek sportoljon az eredményért, a fizikai 

egészségéért, a mentális fittségért, a jövő zálogaként. 

Terveink: minél több sportágunkban csatlakozni az országos fejlesztési programokhoz, megragadni a le-

hetőségeket, fenntartani a kapcsolatrendszert, országos folyamatokban részt vállalni. 

 

 

Szolnok, 2013. október 30. 

 

 

 

 

 

 Bozóki-Kádár Renáta Rózsa József 

 igazgatóhelyettes ügyvezető igazgató 
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ATLÉTIKA 
SZAKOSZTÁLY 

 

2013-ban éves anyagi lehetőségein-

ket maximálisan kihasználva vettünk 

részt saját busszal utazva fedettpályás 

versenyeken, bajnokságokon, téli dobó 

bajnokságon, szabadtéri szintteljesítő, 

minősítő versenyeken és országos ba j-

nokságokon. 

 

Nyí lt fedettpályás versenyeket szervez-

tünk, kihasználva a futófolyosó által kí-

nált lehetőségeket. 

 

 

 

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Ecseki Tibor vezetőedző;  gyermek: 3 fő,  serdülő: 11 fő,  ifjúsági: 9 fő 

Bencsik Pál  gyermek: 13 fő,  serdülő: 19 fő,  ifjúsági: 4 fő 

Bagyinszki Géza  gyermek: 17 fő,  serdülő: 8 fő,  ifjúsági: 3 fő 

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

Majercsik László  gyermek:  –,  serdülő: 5 fő,  ifjúsági: 2 fő 

Krisztián Szilvia  gyermek: 16 fő,  serdülő: 3,  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 117 és 138 fő között mozgott. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Szilágyi Réka 
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Edzéseink jelentős részét a Szolnoki MÁV Sportegyesület üzemeltetésében lévő Véső úti Sporttelepen, annak sala-

kos futó, dobó pályáján, műanyag borítású futófolyosóján végezzük bérleti díj ellenében. A salakos futópálya a 

szakszerűtlen téli hóeltakarítás miatt egyenetlen, nyáron beton keménységű, minőségi munkát rajta nem lehet vé-

gezni. A 70-es éveket idéző erősítő gépek, elhasználódott eszközök miatt nehéz edzéseket tartanunk, ezért sok 

esetben saját készítésű sporteszközökkel dolgozunk. Kollégáimmal többször besegítünk a futófolyosó tisztántartá-

sába is. Az öltözőink, öltözőszekrények erősen leromlott állapotúak.  

 

A felkészülés körülményeit, módját figyelembe véve, évek óta így is kiváló eredményeket érünk el a nálunk sokkal 

jobb körülmények között felkészülő ellenfelekkel szemben. Ez a kollégák szakértelmét, odaadását, lelkiismeretes mun-

káját bizonyítja. 

 

Városunkban és a környező településeken lévő általános iskolákkal, egyesületekkel folyamatos kapcsolatban va-

gyunk, segítjük a kiválasztott sportolók továbbtanulását. Szolnokon a fő utánpótlás bázisunk a közoktatási típusú 

sportiskolaként működő Széchenyi Körúti Általános Iskola, mellyel együttműködési megállapodás alapján végezzük 

a sportági toborzást, felkészítést és versenyeztetést. Bencsik Pál a testnevelés tagozatos általános iskola testneve-

lője, szakosztályi edzőnk. Edzései jelentős részét az iskolában végzi. Az iskola oktatási, sportágválasztási  rendsze-

re, órarendje száminkra hátrányosan változott azzal, hogy a prioritást a labdajátékok élvezik, az atlétika a labda-

játékokra nem jelentkező gyerekekből válogathat. Emiatt sportágunk számára szűkültek az iskola adta toborzási le-

hetőségek, a minőségi utánpótlás biztosítása így nehézkesebbé válik szakosztályunk számára. 

A középfokú közoktatási típusú sportiskolaként működő Széchenyi István Gimnáziummal szintén folyamatos együtt-

működésben állunk, ezzel is biztosítva a sportolóink továbbtanulását, amely segíti sporttevékenységük zökkenő-

mentes folytatását is. 

 

A szakosztályunk hozzájárul az általunk foglalkoztatott fiatalok képesség és személyiség fejlődéséhez, kiváló sport 

eredményeink eléréséhez és az egészséges életmódra neveléshez, a mozgás és a sport megszerettetéséhez. 

 

CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSULÁSA 
 

A Magyar Atlétikai Szövetség új vezetése megszüntette az országos pontversenyt. Kidolgozás alatt áll az új  

„Liga”, és összevont csapatbajnoki versenyrendszer. 

helyezés cél: megvalósult: 

Országos bajnoki helyezések 

I. hely 7 6 

II. hely 9 6 

III. hely 10 7 

IV-VIII. hely 25 44 

Diákolimpiai Bajnokság, 2012/2013. tanév 

I. hely 3 2 
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név korosztály versenyszám 

Válogatottak 

Szilágyi Réka ifjúsági gerelyhajítás 

Veres Bettina ifjúsági gerelyhajítás 

Boros Bence ifjúsági magasugrás 

Héraklész kerettag: 

Szilágyi Réka 

 

 

NEMZETKÖZI SZEREPLÉS 
 

Szilágyi Réka az Ifjúsági Világbajnokságon IV. helyezést ért el!  

 

 

A Magyar Diáksport Szövetség gyermek válogatottja Bencsik Pál edzőnk – mint a magyar csapat szervező csa-

patkapitánya – irányításával Lengyelországban nyolc ország válogatottjával versenyzett. A magyar együttes 

16 arany, 10 ezüst és 6 bronzérmet szerzett a 11-12-13 éves lányok és fiúk számára kií rt versenyszámokban, 

ahol szolnoki atléták kitűnő szereplésével vették ki a részüket a magyar csapat elsőségének elérésében. 

 

 

SZAKMAI SPORTÁGI FELADATOK 
 

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

mennyi 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 lehetőség kihasználása a sportág népszerűsítéséhez. 

- Kiválasztó, sikerszerző versenyek rendezése. 

- Szakmai továbbképzések, megbeszélések szervezése. 

- Szakosodás: a versenyzők zökkenőmentes átkerülésének előkészítése, biztosítása. 
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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. 

 

A szakmai és nevelési feladatokat 70%-osan sikerült megvalósítani. 

 

 

EREDMÉNYESSÉG 
 

(1-3. helyezett versenyzőink)  

versenyszám korosztály helyez. versenyző eredmény 

2013. évi fedettpályás serdülő korosztályos országos bajnokság 
(Budapest, 2013. február 09.)  

távolugrás 14 éves 2. Kovács Attila 572 cm 

magasugrás 13 éves 2. Mester Fanni 135 cm 

Magyarország 2013. évi fedettpályás ifjúsági atlétikai bajnoksága 
(Budapest, 2013. március 2-3.) 

magasugrás ifjúsági 1. 
Boros Bence (1996) 
(edzője: Ecseki Tibor) 

1,93 Ecs. 

Magyarország 2013. évi ifjúsági téli dobó bajnoksága 
(Budapest, 2013. március 2-3.) 

gerelyhajítás leány ifjúsági 

1. 
Szilágyi Réka (1996) 

(edzője: Bagyinszki Géza) 
44,87 Ecs. 

2. Veres Bettina (1997) 43,09 Ecs. 

Magyarország 2013. évi serdülő téli dobó bajnoksága 
(Budapest, 2013. március 9.) 

gerelyhajítás (500gr) fiú serdülő 13 éves 2. Ratkai Ádám (2000) 29,20 

gerelyhajítás (600gr) fiú serdülő 14 éves 3. Fridrich Gergő (1999) 38,59 

diszkoszvetés 

(0,75kg) 
leány serdülő 13 éves 2. Vallyon Bettina (2000) 23,30 

diszkoszvetés (1kg) leány serdülő 14 éves 3. Nédó Georgina (1999) 25,54 

gerelyhajítás (500gr) leány serdülő 14 éves 3. Csíkos Cintia (1999) 31,65 

Geotech serdülő atlétikai egyéni országos bajnokság 
(Tatabánya, 2013. július 6-7.) 

magasugrás fiú serdülő 13 éves 2. Pázmándi Dominik (2000) 1,60 

hármasugrás fiú serdülő 15 éves 3. Kenyeres Erik (1998) 13,02 
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versenyszám korosztály helyez. versenyző eredmény 

Magyarország 2013. évi ifjúsági atlétikai bajnoksága 
(Zalaegerszeg, 2013. június 22-23.) 

Szilágyi Réka a korosztályos bajnokságán ismét a dobogó legfelső fokára állhatott.  

Készülhet az ifjúsági világbajnokságra,Veres Bettina eredményével, kivívta magának az EYOF indulási jogát.  

magasugrás fiú ifjúsági 3. Boros Bence (1996) 1,88 

gerelyhajítás (500gr) leány ifjúsági 

1. 
Szilágyi Réka (1996) 

(edzője: Bagyinszki Géza) 
50,55 

3. Veres Bettina (1997) 42,34 

Magyarország 2013. évi serdülő összetett atlétikai bajnoksága 
(Budapest, 2013. szeptember 21-22.) 

négypróba  

„A” variáció 
leány serdülő 14 éves 1. 

Milus Petra (1999) 
(edzője: Ecseki Tibor) 

2108 

Négypróba 
leány serdülő 14 éves, 

csapat 
3. 

Szolnoki SC-SI „A”: 7659 

Orján Viktória (1999) 2269 C 

Milus Petra (1999) 2108 A 

Nédó Georgina (1999) 2091 C 

Szabó Mária (1999) 1191 B 

Ötpróba 
leány serdülő 15 éves, 

csapat 
3. 

Szolnoki SC-SI: 6072 

Hajdú Lotti (1998) 2525 

Filyó Fanni (1998) 2506 

Sípos Viktória (1998) 1041 

Ügyességi és gátfutó csapatbajnokság 
(2013. október 12-13.) 

gerelyhajítás (600gr) junior nő 1. 

Szolnoki MÁV SE 
(a csapat edzői: 

Bagyinszki Géza, Majercsik László, 

Bencsik Pál, Ecseki Tibor) 

38,6900 

Szilágyi Réka (1996) SC-SI 45,85 

Balázs Edith (1995) Sz .MÁV SE 38,70 

Veres Bettina (1997) SC-SI 36,49 

Magos Anita (1997) SC-SI 33,72 

Szabó Andrea (1996) SC-SI 32,69 

magasugrás junior nő 1. 

Szolnoki SC-SI – MÁV SE 
(a csapat edzője: Ecseki Tibor)  

1,5125 

Nyakó Rozális (1995) MÁV 1,65 

Varga Tímea (1994) MÁV 1,50 

Guba Liliána (1995) MÁV 1,50 

Szabó Andrea (1996) SC-SI 1,40 
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A serdülő összetett egyéni, és csapat országos bajnoki éremre esélyes három versenyzőnk  sérülés miatt nem 

tudott rész venni a bajnokságokon. 

 

Az előző évben-, években-, évtizedekben a Sportcentrum-Sportiskolából a Szolnoki MÁV Sportegyesületbe átke-

rült versenyzőink tovább folytatják kiváló szereplésüket.  

Néhányat megemlítve az előző évből: Guba Liliána a szakosztály új vágtázó csillaga a hét junior bajnoki cím mel-

lett négy felnőtt dobogós helyezést ért el. Tagja volt a Csapat EB hatodik helyezett 4x100 méteres váltónak. Juni-

or Európa Bajnokságon 200 méteren kilencedik négy századmásodpercre a nyolcas döntőtől.  

Nyakó Rozália magasugrásban, Nánási István diszkoszvetésben, Pázmándi Zsolt 100 és 200 méteres síkfutásban 

korosztályos bajnok, dobogós helyezett.  

Szakosztályunkban felnövő Ecseki Dániel távolugrásban, 100 méteres síkfutásban, váltóban, Varga Tímea 100-

200 méteren, váltóban, Balázs Edit, Gulyás Tamás, Tóth Janka, Gál Mihály gerelyhajításban erősítik a felnőtt szak-

osztályt, a bajnok és dobogós-, döntős egyéni-, illetve Sportiskola - MÁV SE közös csapatokat.  

 

Az évtizedek óta elért kiváló eredményeket nem érhettük volna el az edzőink szakmai tudása, kitartása, elhi-

vatottsága, és Szolnok Megyei Jogú város, valamint a Szolnoki Sportcentrum Sportiskola támogatása nélkül. 

 

 

 

 

 

       

 Ecseki Tibor 
 vezetőedző 

 

 

 

 

 



 

14 

EVEZŐS 
SZAKOSZTÁLY 

 

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola Eve-

zős Szakosztálya 2004. óta tagja a 

sportiskola „családjának”. A szakosztály 

célja az utánpótlás nevelés, felkészítés és 

tehetséggondozás, hogy a nálunk sporto-

ló gyermek egészséges felnőtté váljon. Jól 

mutatja munkánk eredményét az elmúlt 

évek sikeres és eredményes versenyezte-

tése, korosztályos 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;  10-14 éves korig 20-25 fő 

Molnár Dezső  16-18 éves korig 4-6 fő 

Szabó Annamária  6-8 éves korig 6-8 fő 

 

Szakosztályunk létszáma 40 fő. 

 

LÉTESÍTMÉNY HELYZETÜNK 
 

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

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

Vízisporttelepet, illetve téli időszakban a konditermüket is. 

 

2013-BEN ELÉRT CÉLJAINK, EREDMÉNYEINK 
 

2013. 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. Tanu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   szolnoki vizeken 
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ló, serdülő illetve az ifjúsági korosztály részére a Magyar Bajnokságon történő érmes helyezést, illetve a korosztá-

lyos válogatottba való kerülést tűztük ki célul. A toborzások részben sikerültek, mert többször inkább egyéni jelent-

kezés alapján vettünk fel tagot, míg az iskolákban, rendezvényeken tartott toborzások nem mutattak nagy haté-

konyságot. Akik jelentkeztek, elsősorban a minis tanulókorosztály, akik minimális fluktuáció mellett eredményes minimum 

vizsgát tettek. Ezek száma kb. 10 fő.  

 

A szakosztály iskolákkal való kapcsolata kiváló. 2013-ban a szolnoki Szegő G., II. Rákóczi, Szent-Györgyi és Fiumei 

úti iskolákban tartottunk toborzást, illetve sportnapjaikon vettünk részt.  A Szolnok Napja és a Tiszaligeti Napok 

rendezvényeken is nagy sikerrel szerepeltünk az ergométeres bemutatónkkal, toborzónkkal. Ez évben az evezés 

felnőtt egyesületeként jelen lévő Tisza Evezős Egylet által biztosított együttműködésben sikerült a „TÁMOP” 

keretében tízmillió forint összegű támogatást elnyerni, mely eredményeként vásárolhattunk 2 db teljesen új 

ergométert, illetve egyéb kiegészítő sporteszközöket.  A pályázatba „Tehetségpontként” bevontuk a Szent-

Györgyi Albert Általános Iskolát, valamint a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskolát és Gimnáziumot, ami 

heti kétszeri alkalommal evezés specifikus sportfoglalkozást jelentett. A tavaszi-nyári időszakban az iskola tanu-

lói megtanultak evezni, míg szeptemberben a Tisza Kupa keretén belül  „Tehetségpont” versenyt rendeztünk a ré-

szükre. 

 

AZ EVEZŐS SPORTÁG VERSENYRENDSZERE 
 

időszak feladat 

szeptember-november 

- versenyszezon befejezése,  

- csapatok összeállítása, 

- hosszú távok evezése 

november közepe - április közepe 

- téli alapozás, futás/kondicionálás, ergométeres edzések, 

- február elején evezősök erdei futóversenye, 

- február végén ergométer országos bajnokság, 

- lehetőségek mértékében külföldi meleg-vízi edzőtábor 

április – május 
- tavaszi vízi alapozás, 

- május első hétvégéjén válogató verseny 

május-szeptember - versenyszezon 

 

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEINK 2013. ÉVBEN 
 

versenyszám korosztály helyezés versenyző 

Magyar Bajnokok 

kormányos nélküli 

kettes 
fiú serdülő 1. 

Furkó Kálmán 

Szabó Márton 

könnyűsúlyú kétpáre-

vezős 
női ifjúsági 1. 

Csiga Gréta 

Juhász Anett 
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versenyszám korosztály helyezés versenyző 

Magyar Bajnokság második helyezettek 

kormányos négyes fiú tanuló 2. 

Serege Benjámin 

Serege Bence 

Nagy Szabolcs 

Papp Tícián 

Medveczki Dávid (kormányos) 

Magyar Bajnokság harmadik helyezettek 

kormányos nélküli  

négyes 
női ifjúsági 3. 

Juhász Anett 

Csiga Gréta 

Tóth Virág 

Győrfi Fanni 

 

A szakosztály az elmúlt évekhez képest kissé alulmaradt eredményesség terén, de így is Magyar Bajnokok és érmes 

helyezések, valamint nemzetközi szereplések fémjelzik az elvégzett munkát. A jövőre nézve pedig bíztató 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-Sportiskola Judo 

Szakosztálya jelenleg 35 főt versenyeztet 

különböző korosztályokban. Sportágunkban 

10 éves kortól lehet U23-ig versenyezni, ez-

zel a korosztállyal fejeződik be az utánpót-

lás nevelés. 

Három edző végzi munkáját napi rendsze-

rességgel. Sportolóink szorgalmasan edz–

enek és eredményesen versenyeznek. A 

Magyar Judo Szövetség éves versenynap-

tárában szereplő országos rangsor verse-

nyeken, országos bajnokságon, csapatbaj-

nokságon, valamint regionális versenyeken 

                                                  szerepelünk. A diákolimpiák döntőiben kimagaslóan jól teljesítettünk 2013-ban. 

  Ebben az évben Baján és Balatonmáriafürdőn sikerült edzőtáborokon részt vennünk. A táborban 

a teljes magyar élmezőny és külföldi judokák segítik a felkészítést. Rendszeresen részt veszünk Budapesten váloga-

tott keret edzéseken-ifi és serdülő A korcsoporttal.   

 

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport 

Török Ferenc vezetőedző;   diák korcsoport 

Németh Tibor   serdülő, ifi, junior 

Csényi Gábor   diák korcsoport 

 

Versenyzőink létszáma: 35 fő – a következő megoszlásban:  

D C B A serdülő B serdülő A ifi-junior 

7 fő 3 fő 6 fő 5 fő 4 fő 4 fő 6 fő 

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában zajló foglalkozásokon 21 fő vesz részt rendszeresen, mely programtól 

szakosztályunk utánpótlását várjuk, az edzéseket az iskolában Török Ferenc tartja. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Boros Iván (I.helyezett, bajnok) 
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LÉTESÍTMÉNY HELYZETÜNK 
 

2013-ban megvalósult az az évek óta húzódó problémánk, hogy megfelelő tatami felületen végezzük edzé-

seinket. Az Abonyi út 36. sz. alatti tornaterem erre megfelelő alapfelületet biztosít számunkra.  A létesítmény op-

timális állagának kialakításához azonban igen sok problémát kell megoldani (mosdóhelyiség kialakítása, közüzemi 

rendszer leválasztása a főépületről, burkolat felújítása, szigetelés) melynek nagyságrendjét jelenlegi költségveté-

sünk nem fedezi. A szükséges felújítások fedezetének előteremtéséhez folyamatosan keressük a pályázati lehe-

tőségeket, ez idáig nem sok sikerrel. 

 

A JUDO SPORTÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA  
 

„A Judo önvédelmi jellegű küzdősport, olimpiai versenysportág” Magyarországra 1906-ban érkezett – Szemere Mik-

lós gróf meghívására egy japán mester, akit dr. Jigoro Kano (a sportág megalapítója) küldött a sportág alapjainak 

meghonosítása céljából. 

Városunkban 1963-ban honosodott meg a versenyszerű judo. Bíber Pál testnevelő tanár és Ferencz Attila repü-

lő alezredes nevéhez fűződik az utánpótlás-nevelés kialakítása Szolnokon. A korábbi évtizedekben a Szolnoki MTE 

és a Repülőtiszti Főiskola Sportegyesületben folytak a sportág edzései. 

Jelenleg a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola biztosítja a fiatalok edzését és versenyeztetését ebben a spor t-

ágban. Tíz éves kortól kezdhetik meg fiúk és lányok a rendszeres versenyszerű sportolást, de a sportág alap-

jainak elsajátítása már elkezdődhet óvodás korban. 

 

ORSZÁGOS ÉS HELYI KITEKINTÉS, A SPORTÁG HELYZETE 
 

 A judo sportág Magyarországon a 16 kiemelt sportág között szerepel. A Magyar Judo Szövetség koncepciójában 

kiemelt helyet foglal el az utánpótlás nevelés, az általános iskolákban történő judo oktatás meghonosítása.  

 

Helyi szinten szeretnénk együttműködési megállapodást kötni a II. Rákóczi Ferenc Általános iskolával, ami je-

lenlegi bázis iskolánk. A testnevelési tanóra kiváltási lehetőségének figyelembe vételével heti két alkalommal egy 

óra időtartamra térítésmentesen biztosítanánk az edzéseket, a kisiskolások szállítását és a foglalkozásokat vezető 

szakembert. Azt várjuk a megállapodástól, hogy 10 éves korig (a versenyzés kezdetéig) megfelelő szakmai fe l-

készítést tudnánk biztosítani a judokák részére, valamint folyamatos lenne az utánpótlás korú sportolók képzé-

se a létszámok növelése és a versenyeztetés előkészítése. 

 

ISKOLÁKKAL VALÓ KAPCSOLAT, BÁZIS ISKOLÁK, EDZÉSHELYSZÍNEK BEMUTATÁSA 
 

Sportolóink-versenyzőink iskoláival az edzők folyamatos munkakapcsolatot tartanak. Bázisiskolánk a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, melynek tornaterme, annak mérete, felszereltsége, időbeosztásának zsúfoltsága, a judo 

edzéseken a tatami le-föl rakása mind, mind napi probléma elé állítja az edzőt és a sportolót egyaránt. Megol-

dást jelentene, ha heti két alkalommal busszal át tudnánk szállí tani a kisiskolásokat az Abonyi úti judo tere m-

be, ami természetesen szakosztályunk számára pénzkérdés. 
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A SPORTÁG VERSENYRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA  
 

A Magyar Judo Szövetség 2013. évi versenynaptárában szereplő országos és regionális versenyeken egyéni- és 

csapatversenyeken vettünk részt, valamint a diákolimpiák országos döntőiben. 2013-ban Szolnokon nem rendez-

tünk judo versenyt. Kiemelt versenyeink voltak az országos egyéni judo bajnokságok és diákolimpiai döntők, vala-

mint a nemzetközi válogató versenyek. 

 

EREDMÉNYEINK 
 

versenyző tagság, eredmény 

Válogatott kerettagok, régiós válogatottak, Héraklész program 

Lőrincz Renáta 2013-ban ifi válogatott kerettag illetve Héraklész program résztvevő. 

Gőz Roland Jövő évtől várhatóan kerttag lehet 66kg-ban. 

 

verseny helyezés hányan érték el 

Országos és egyéni judo bajnokságokon elért eredményeink 

Ifi női OB. 2. hely 1 fő 

Junior női OB. 

2. hely 1 fő 

3. hely 1 fő 

Serdülő B. OB. 

2. hely 1 fő 

5. hely 1 fő 

Diák A. OB. 

1. hely 1 fő 

2. hely 1 fő 

3. hely 1 fő 

Diák B. OB. 3. hely 2 fő 

 

Országos Diákolimpiai Döntőben első helyezést szakosztályunk 7 sportolója ért el.  

A versenyszezonban előttünk áll 2013-ban az ifjúsági Országos Bajnokság, a Serdülő A Országos Bajnokság, va-

lamint a Diák C. Országos Bajnokság, ahol több dobogós helyezésre is számítunk. 

A Magyar Judo Szövetség 2012. évi rangsorában a 93 szakosztály közül 25. helyen végeztünk.  

 

 

 

 

 Török Ferenc 
 vezetőedző 
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KAJAK-KENU 
SZAKOSZTÁLY 

 

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola az utánpótlás 

nevelésért felelős intézmény Szolnok városában.  Ki-

lenc szakosztálya közül az egyik legeredményesebb 

a kajak-kenu, mind létszám mind eredmény tekinteté-

ben. Szakosztályunk négy szakági vonalon indít kép-

zést: leány kajak és kenu valamint fiú kajak és kenu, 

ahol lehetőség nyílik szabadidő sportra illetve ver-

senyszerű sportolásra. 

 Az utóbbi években a 75-80 egyesületet felvonulta-

tó országos rangsorban mindig az 1-15 helyezést 

valamelyikét értük el, olyan nagy múltú klubokat ma-

gunk mögé utasítva, mint Pl. az MTK, Bp. Honvéd, 

UTE, stb. Idén a 11. helyen végeztünk úgy, hogy juni-

or és felnőtt versenyzőnk nincs. A 9-16 éves korosz-

tály pontversenyében – mely a normatív támogatás 

miatt érdekes – a 8. legtöbb pontot  

gyűjtöttük, az ifjúsági női kenusaink pedig megnyerték 

az országos pontversenyt. 

Célunk: egészséges és szép környezetben, megfelelő 

szakmai irányítás mellett az egészséges 

      életmódra való nevelés, a fizikum megerősítése, az egymás iránti figyelem  

        és a csapatszellem kialakítása a sport sajátos nevelő eszközeivel. 
 

Edzőink: 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Bordács Balázs vezetőedző;  fiú kajak 52 fő 

Folláth János  leány kajak 28 fő 

Sinka Kornél  leány és fiú kajak 18 fő 

Tarsoly István  fiú kenu 7 fő 

Pető István  fiú kajak 11 fő 

Rigó Gábor  fiú kajak 14 fő 

Mihályi Adrienn  leány kajak 15 fő 

Nagy András  előkészítő 20 fő 
 

Jelenleg 8 edzővel dolgozunk, akik közül öten szakirányú egyetemi, ketten középfokú végzettséggel valamint nemzetközi 

sportmúlttal rendelkeznek. Munkájuk elismeréseként többen a Héraklész- és a Patrónus-program tagjai. 
 

Szakosztályunk létszáma 165 fő. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Szolnok első ifjúsági világbajnok kajakosa, 
    Katrinecz Rita (balról az első) 
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Sinka Kornél az utánpótlás női válogatott egyik felkészítője volt a kanadai Ifjúsági Világbajnokságra és a csehországi 

Olimpiai Reménységek Versenyére. Kanadában tanítványa Katrinecz Rita a Szolnoki Sportiskola kajak-kenu szakosz-

tályának első ifjúsági világbajnoki címét szerezte meg kajak négyesben 500 méteren! 

 

Szakosztályunkban 70 gyermek, 50 kölyök, 30 serdülő, 11 ifjúsági korú sportoló és 4 parakenus készül a 2014-es 

versenyévad megmérettetéseire. 

Évek óta testnevelés órák keretein belül a diákok bemutató edzéseken vesznek részt a holt-tiszai vízitelepünkön, 

melynek eredményeként több száz szolnoki iskolás ismerkedhetett meg sportágunkkal. Mihályi Adrienn és Nagy 

András edzői állományunkba való felvételével ez a program olyan színvonalon valósult meg, hogy az elők é-

szítő csoportunk létszáma rekordokat döntöget. 

 

A város iskoláinak vezetőivel, pedagógusaival kiváló a kapcsolatunk.  Négy iskola tornatermében (Szegő G., 

Szent-Györgyi A., Kőrösi Cs. S., Tiszaparti) télen edzéseket tudunk tartani, ahová az adott iskola diákjait így köny-

nyebben tudjuk bevonni. Három edzőnk testnevelőként is dolgozik nagy létszámú általános iskolákban, ezzel meg-

könnyítve a toborzást. Bázis iskolánk eddig nem volt, de mivel sportágunk népszerűsége és nemzetközi ered-

ményessége ezt szükségessé teszi, kialakítás alatt áll egy hosszútávú „bázisiskola i” együttműködés a Tiszaparti 

Római Katolikus Általános Iskolával. Jelenleg létszámunk arányosan oszlik el az intézmények között. Ez tapasztal-

ható a nyári napközis táborunkban is, hiszen a város minden pontjáról, de még a környező városokból is érkeznek 

gyerekek, akik közül többen is szakosztályunk tagjai maradtak.  

 

EDZÉSHELYSZÍNEK 

 

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

nok mellett. Ebben az időszakban kihasználjuk mindhárom vízfelületünk adottságait, mellyel irigylésre méltó helyzet-

ben vagyunk. Ami viszont nem irigylésre méltó az a Holt-Tiszai versenypálya nyári leterheltsége, amit csak tetőz a 

sok felelőtlen fürdőző a versenypálya egész területén. 

Télen a fent említett telepeink mellett edzünk még a már említett iskolák tornatermeiben illetve a Tiszaligeti 

uszodában. Eszközparkunk sajnos kezd elhasználódni.  Csónakmotorjaink fele öreg és állandó javításra szorul, az 

őszi munkánkat ez nagyban gátolta.  

A nem megfelelő (Holt-Tisza) vagy nem is létező (Tiszaliget) hangárak csak a hajóink amortizációjához veze t-

tek. Ennek és leromlott tiszaligeti vízitelepünk felújítására akartuk volna felhasználni a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

által meghatározott támogatási összeget, de sajnos ezt az összeget harmadára csökkentették, így csak minimális 

hiánypótlásra van lehetőségünk.   

Az általános pozitív változásokat viszont a magyar kajak-kenu társadalomban már most érezni lehet: az 

MKKSZ taglétszáma 2013. végére meghaladhatja a 90-et, új csónakházak épülnek, kerülnek szakosztályi tulajdo-

nokba. 

 

VERSENYZÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

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

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

Szövetség által rendezett versenyek még: Országos Diákolimpia, Vidékbajnokság, válogató versenyek. Ezeken a 

versenyeken felül, ha a szakosztály anyagi helyzete megengedi, a helyi klubok által rendezett emlékversenyeken, 

kupákon szerzünk versenytapasztalatokat. Örömmel sorolhatjuk ide a szolnoki Nagy Zoltán emlékversenyt is, 
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mely az elmúlt 10 évben az ország egyik legnépszerűbb versenyévé fejlődött: 2013. szeptember 29 -én 36 

egyesület közel 800 versenyzője mérte itt össze erejét. 

 

Főbb szakmai céljaink közé tartoztak, tartoznak és tartozni fognak: állandó delegálás a  korosztályos világver-

senyekre; létszámunk növelése, főleg kenuban; első tízben az országos rangsorban az I -VI. korcsoportban; 

egy bázis iskola kialakítása; a hovatartozási érzést is erősítve, egységes felszerelés; megállapodás a felnőtt 

klubbal. Ezen céljainkat elértük, illetve folyamatban vannak. 

 

EREDMÉNYEINK 

 

évad tag versenyzőink 

Héraklész ifjúsági válogatott tagok 

2013/2014. évad 

Pogány Nikolett (kenu) 

Katrinecz Rita (kajak) 

Gál Fruzsina (kajak) 

Sávai Csaba (kenu) 

Csiga János (kenu) 

  

verseny versenyzőink 

Hazai eredményeink 

Országos Bajnoki I. helyezést értek el  

(összesen 10 db 1. hely)  

Katrinecz Rita 

Tóth Csenge 

Gál Fruzsina 

Pogány Nikolett 

Rigó Imre 

Sávai Csaba 

Csiga János 

Komáromy Dominik 

Okolicsányi Ádám 

Fekete Attila 

Kálmán Tamás 

Böröcz Ákos 

Miskolczi Márton 

Zalán Csaba 

Magyar Bajnoki dobogós helyezések száma 20 db 

Országos diákolimpiai bajnokaink 

Oldal Vivien 

Pogány Nikolett 
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verseny versenyzőink 

Nemzetközi eredményeink 

Ifjúsági Világbajnokság K-4 500m, 1. hely 

Katrinecz Rita 

Olimpiai Reménységek Versenye K-4 500m, 1. hely 

Ifjúsági Európa Bajnokság C-2 500m, 6. hely Pogány Nikolett 

Olimpiai Reménységek Versenye K-2 500m, 2. hely Gál Fruzsina 

Parakenu Európa Bajnokság C-1 200m, 9. hely Rigó Imre 

Olimpiai Reménységek Versenye C-2 1000m, 1. hely 

Sávai Csaba 

Csiga János 

 

 

 

 

 

 

 

 Bordács Balázs 
 vezetőedző 
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LEÁNY 

KOSÁRLABDA 
SZAKOSZTÁLY 

 

A Szolnoki Sportcentrum Leány Kosárlabda 

szakosztálya a felnőtt csapat három évvel 

ezelőtti megszűnésekor változások előtt állt. 

Kérdéses volt, hogy milyen szinten marad meg 

Szolnokon a női kosárlabda, így az utánpót-

lás nevelés létjogosultsága is veszélybe került. 

Szerencsére a Szolnoki Sportcentrum és a 

Szolnoki MÁV Sportegyesület  együttműködé-

sének köszönhetően amatőr szinten, az NB I 

B-ben továbbra is indul helyi csapat, így 

megmaradtak utánpótlás csapataink is. A 

TAO-s támogatásokkal kiegészülve sikerült 

megteremteni a folyamatos szakmai munka fel-

tételeit, jelenleg így hét csoportban folyik a 

munka. 

 

Edzőink: 

 

Edző neve foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Tóth Viktor vezetőedző;  kadet* 10 fő* 

Bödő Noémi  serdülő + kadet* 14 fő + 10 fő* 

Lőcsei Eszter  U11 + U12 10 fő + 10 fő 

Méri Csaba  Tini Kupa 14 fő 

Ratkai Kitti  Tini Kupa 12 fő 

Tóth János  U11 15 fő 
 

* kadet csapatunkat (10 fő) Tóth Viktor és Bödő Noémi edzi és versenyezteti közösen. 
 

A MÁV SE színeiben induló felnőtt és junior csapat minden játékosa a korábbi években a Sportcentrum-Sportiskola 

utánpótlás csapataiban nevelkedtek, jelenleg Tóth Viktorral dolgoznak együtt. 
 

Szakosztályunk létszáma 85 fő. 

 

 

LÉTESÍTMÉNY HELYZETÜNK 
 

Az edzésekhez és mérkőzésekhez szükséges létesítmények nagy része a helyi iskolákra épül. A felújítások miatt ebben 

az évben kissé nehézkesen tudtuk megoldani a csoportok edzéseit, de idővel az egyszerűbbé válik majd. Az iskolákon 
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kívül a Véső úti sporttelep áll rendelkezésünkre, ahol a mérkőzéseink, tornáink nagy részét rendezzük. Szeretnénk ha 

előbb-utóbb egy felújítás ott is történne majd. 

 

Az edzésekhez szükséges tárgyi feltételek adottak, labdák, koordinációs eszközök (létra, párna, hengerek) rendel-

kezésünkre állnak, az iskolai szertárakat is tudjuk használni. 

 

 

SZAKMAI PROGRAM, VERSENYEZTETÉS 
 

Igyekeztünk elindítani egy programot, melynek célja, hogy hosszú távra szabályozza a szakosztály sportszakmai működé-

sét. A program a szakosztály csapatainak szakmai irányítására vonatkozik, célja a széles tömeg- és utánpótlásbá-

zis kialakítása, magas szintű utánpótlásképzés, felnőtt játékosok kinevelése és a sportág népszerűsítése. A prog-

ramnak nem feladata a professzionális élsport kiépítéséhez vezető út meghatározása, ugyanakkor célja, hogy kész játé-

kosokat adjon az Amatőr Nemzeti Bajnokságban induló helyi csapat számára. A Sportcentrum-Sportiskola keretein 

belül kadet korosztályig versenyeznek a gyerekek, utána juniorban és felnőttben átkerülnek a Szolnoki MÁV Spor t-

egyesülethez.  

  

Szakosztályunkról tudni kell, hogy a felső korosztályok (elsősorban a junior) az utánpótlás versenyeztetés mellett a 

felnőtt bajnokságokban is részt vesznek: a Kelet Liga küzdelmeiben és a Szolnoki MÁV SE színeiben az Amatőr Nem-

zeti Bajnokságban is. Programunk az utánpótlás-nevelésről szól, de a versenyeztetésben a felnőtt bajnokságokat is érin-

tenünk kell.     

A szakosztályi munkában több célt is megfogalmaztunk, melyek teljesítésével létszámunkat is növelni tudjuk, illetve a 

képzés minőségét is biztosítjuk. A „bázisiskolai” rendszert tovább kell bővíteni. Jelenleg két általános iskolában (Széc-

henyi Körúti, Szegő Gábor) napi szinten történik képzés. A 2014/2015-ös szezonra el kell érni, hogy legalább még két 

iskolában foglalkozzanak kiemelt szinten a kosárlabdával, és adjanak alapot a Kenguru Kupában induló csapatok 

számára.  

  

Az adott korosztály legügyesebbjei, legtehetségesebbjei számára lehetőséget kell adni a plusz munkára, ami egyéni 

képzéseket és a kiválasztó táborokban való részvételük biztosítását jelentheti. Létszámgondjainkból adódóan kevés 

olyan játékosunk van, akiket a képző és kiválasztó programokra el tudunk küldeni. 2014-re szintén el szeretnénk érni, hogy 

minden évfolyamban 2-3 tehetséges játékosunk ezeken a táborokon részt vegyen.  

   

Törekedni kell arra, hogy a játékosok elméleti képzést is kapjanak. Ezt tervezett beszélgetésekkel, szabálymagyarázatok-

kal, felnőtt mérkőzések megtekintésével kell megvalósítani. 

 

Meg kell próbálnunk lépést tartani országos szinten a vetélytársainkkal. A TAO-s támogatási rendszer bevezetésével je-

lentős pénzek mozognak a sportágban, ami bővítette a képzés és a versenyeztetés lehetőségeit is. Egyre több helyen 

és egyre magasabb szinten dolgoznak az utánpótlás-képzésben, bár a női szakágban a létszámnövekedés még 

nem annyira jelentős. Esetünkben mind létszámban, mind tagdíjfizetésben történt előrelépés, de még nem tartunk 

ott, ahol szeretnénk. Nincsenek még tiszta korosztályaink, ezért még mindig akadnak gondok a versenyeztetésben. Fris-

sítjük az edzői kart is, az utóbbi két évben a TAO-nak köszönhetően két új kollegával bővültünk. 

  

A 2011/2012-es szezonban még nem minden korosztályban indultunk, de szerencsére erre a szezonra már teljes mér-

tékben be tudunk kapcsolódni az országos versenyeztetés rendszerébe. Az U11 és U12-es korosztályban a tavalyi 

szezon óta nem hirdetnek végeredményt, cél a sok mérkőzés és hogy mindenki a saját szintjének megfelelő csapat 

ellen játsszon mérkőzéseket. Idén második alkalommal írták ki a Tini Kupa küzdelmeit, amely átmenetet képez a gyer-
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mek és a serdülő korosztály között. Ebben az évben mi itt két csapattal is indulunk, ami talán az első jele a TAO-s 

létszám-növekedési követelményeknek.  

 

A kadet korosztály a kiemelt bajnoki rendszerben versenyez tovább, de mi ott nem, csak a regionális bajnokságban 

kapcsolódunk be a küzdelmekbe.    

 

 

EREDMÉNYEINK 
 

csapat eredmény 

Csapat eredmények 

U11 csapatunk 
országos döntőbe kerültek 

(az előző szezonban) 
junior csapatunk 

Az eredményesség terén közelebb kerültünk az élvonalhoz, 

de az egyre erősödő mezőnyben előrelépni nem lesz egyszerű. 

Egyéni eredmények 

Kányási Veronika (U14) 

Korosztályos kiválasztó programokban vettek részt. Ratkai Bonita (U13) 

Munkácsi Enikő (U13)  

 

 

 

 

 

 Tóth Viktor 
 vezetőedző 
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FIÚ 

KOSÁRLABDA 
SZAKOSZTÁLY 

 

Az évek során világossá vált a fiú szak-

osztályon belül egy egységes, modern és 

kontrollált koncepció szükségessége. A 

szakosztályvezetés elsődleges feladatá-

nak tartotta az egységes szakmai prog-

ram kidolgozását és elindítását.  

 

Fontos, hogy azonos elvek alapján dol-

gozzanak az edzők, hiszen csak így biz-

tosított felfelé - a rendszeren belül - a 

folytonosság és a folyamatosság. Elsőd-

leges cél az elitképzés, tehát az úgyne-

vezett „kipufogó rendszerben” a tehetsé-

gek (13-14 évesen) kiválasztása és me-

nedzselése.  

 

 

 

Edzőink: 

 

Edző neve                      foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Tasnádi Zoltán vezetőedző U14/A* 16 fő* 

Franczenné Kiss Katalin  U11/A 18 fő 

Halmai Norbert  Előkészítő és U14/A* 15 + 16* fő 

Honti Viktor  U16 18 fő 

Szolnoki Zoltán  U14/B 15 fő 

Terjéki Zoltán  Előkészítő 15 fő 

Tóth János  U11/B 23 fő 

Tóth Viktor  Előkészítő 10 fő 

Bödő Noémi  Előkészítő 17 fő 

Nyeső-Falusi Tünde  U12 20 fő 

 

*Az U14/A-csapatot (16 fő) Tasnádi Z. és Halmai N. közösen edzi, versenyezteti 

 

Szakosztályunk létszáma 167 fő.  

Terveink között szerepel, hogy belátható időn belül átlépjük a 200 fős létszámot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A kadet korúak kiemelt bajnokságába jutott U16-os fiú kosárlabda csapatunk 
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SZAKMAI PROGRAM, VERSENYEZTETÉS 

 

A toborzási rendszerünket átalakítottuk. A város öt iskolájában tartunk „Toborzó Jamboree - kat” tanítási idő-

ben, nyí lt kosárlabda óra keretében. Fontos, hogy a rendszer alapját képző előkészítő korcsoportokkal há-

rom iskolában folyik a munka. 

Az idén két U11-es csapatot indítottunk a Kenguru bajnokságban. Továbbá a fejlesztési elképzeléseink hatásá-

ra U14-es korcsoportban sikerült két csoportot kialakítani és versenyeztetni. 

Anyagi forrásaink bővülésének eredményeképpen a Széchenyi István Gimnázium tornacsarnokában már két 

csoportunk dolgozik rendszeresen. A 2013/2014-es tanévtől sikerült a Széchenyi István Gimnázium élsportolói 

osztályába hat játékosunkat beiskolázni. Ezzel megnyílt annak a lehetősége, hogy ezek a gyerekek az öt délutáni 

edzés mellett, már a délelőtti órákban is edzéseken vehessenek részt heti két alkalommal. 

 

A képzéshez és a versenyeztetéshez szükséges labdák mezek, kiegészítők rendelkezésre állnak minden korcsoport 

számára. Fejlesztési programunknak megfelelően, a 2013/2014-es évadban 70 fő részére, antropometriai és 

kardiológiai méréseket végeztünk el szakmai és egészségügyi meggondolásból. 

 

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, kiv á-

lasztási központjának vezetése és a szakosztály vezetése egy kézben összpontosul. 

 

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

get ad arra, hogy többletforrásokat tudjunk mozgósítani az utánpótlás nevelési céljaink megvalósítására. 2013 

júniusában a sportiskola leány, illetve fiú kosárlabda szakosztályának közös sportágfejlesztési programja 60 

millió forintot nyert ebből a rendszerből. Ennek hatására jelentős fejlesztéseket tudtunk és tudunk véghezvinni. 

Ennek köszönhetően tárgyi és személyi feltételeink nagymértékben javultak. Minden csapatunk egyszerre több 

bajnokságban is el tud indulni, ami a szakmai munka minőségét, hatékonyságát emeli. 

 
 

SZAKMAI PARTNERSÉG 

 

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

1. Szandaszőlősi Általános Iskolával 

2. Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziummal 

3. Tiszakürti Általános Iskolával 

4. 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 megállapodással rendelkezünk a kolozsvári Clubul Sportiv U-Mobitelco Cluj- Napoca csapatá-

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

 

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

 
csapat eredmény 

Csapat eredmények 

U11-es csapat (edző: Nyeső-Falusi Tünde) 
Országos Jamboree résztvevő, 

Megyei bajnok 

U12-es csapat (edző: Szolnoki Zoltán)  
Országos Jamboree résztvevő, 

Megyei bajnok 

U14-es csapat (edzők: Bödő Noémi és Tasnádi Zoltán)  
10. helyezés a 66 csapatos Országos Bajnokságban, 

Megyei Bajnok 

Egyéni eredmények 

Honti Viktor edzőkollégánk 

2013 januárjától a 1999-ben született fiúk orszá-

gos szelekciójának szakvezetője. 

(Tasnádi Zoltán a csapat szakmai mentora.) 

 
Csák Bence 

Régiós válogatottak 

Kovács Gábor 

Hajdú Gábor 

Frikker Marcell 

Frank Áron 

Kovács Bálint Benedek 

Piukovics Olivér 

 

 

 

 

 

 

 

 Tasnádi Zoltán 
 vezetőedző 
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LEÁNY 

RÖPLABDA 
SZAKOSZTÁLY 

 

Szolnokon  a röplabda mindig is jelen 

volt, a mai fiatal lányok körében igen 

népszerű sportág, az alapok kiszélesíté-

séhez az előző évekhez képest szervezet-

tebb módon kell hozzáállnunk.  

A Nemzeti Bajnokságban való indulás 

reményeink szerint tovább ösztönzi majd 

a gyermekek jelentkezését szakosztá-

lyunkba valamint a sportági utánpótlás-

nevelési munkánk is fejlődni fog ezáltal. 

 

 

 

Edzőink: 

 

Edző neve                      foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Sülyösné Kis Éva vezetőedző serdülő és ifjúsági 18 fő 

Ivádyné Komár Katalin  szupermini és mini 30 fő 

Vasicsek János  gyermek 18 fő 

 

Szakosztályunk létszáma 66 fő.  

 

SZAKMAI PROGRAM, VERSENYEZTETÉS 

 

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola Leány Röplabda Szakosztályánál három edző dolgozik, mini, gyermek, serdülő 

és ifjúsági korosztályban. 

A csoportok egymásra épülnek és mindig a korosztálynak megfelelő csoportban készülnek fel és versenyeznek a 

gyerekek. A szuper mini, mini korosztály edzéseit Ivádyné Komár Katalin tartja , akinek edzői végzettsége van. Az 

edzések a Kassai úti Általános Iskola tornatermében vannak kedden, szerdán és csütörtökön 15.30-17.00-ig. Na-

gyon sok gyerek jár az edzésekre, ami népszerű a gyerekek között, közel 30 fő vesz részt ezeken az edzéseken. 

Tavalyi évben két mini, szuper mini versenyen vettek részt Szegeden és Budapesten, valamint a városi és me-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serdülő leány röplabda csapatunk 
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gyei diákolimpia versenyrendszerében is játszanak, mint iskolai csapat. Az idei tervek hasonlóak: elindulni két or-

szágos szintű tornán, továbbá minél több versenyzési lehetőséget biztosítani egyéb sportági rendezvényeken va-

ló részvétellel. 

 

A gyermek korosztály edzéseit Vasicsek János tartja,  akinek szakedzői végzettsége van. Az edzések a Széchenyi 

lakótelepen, a Zöld Házban zajlanak hétfő, kedd, csütörtök, pénteki napokon. Januártól a Varga Katalin Gimnázi-

um tornatermében folytatják a felkészülést a Zöld Ház átmeneti bezárása miatt. 

Az edzéseket 16-18 fő látogatja rendszeresen.  

 

A sportági toborzás, szóróanyag terjesztése következtében egyre több jelentkező érezhető mind a mini, mind 

a gyermek korosztályban. 

Tavalyi évben négy tornán vett részt az országos a gyermek bajnokság versenyrendszerében a csapat, emellett 

több alkalmat megragadva egyéb szervezésű mérkőzéseken is megmutatták magukat versenyzőink. 

Idei tervezés hasonló, de most az Országos Gyermek Bajnokságban hat tornát terveztek, amiből egy már le is 

zajlott, itthoni rendezésben. Szintén a tavalyihoz hasonlóan egy szegedi tornán vettek részt gyermek korosztály-

ban október végén. 

 

A serdülő és ifjúsági korosztállyal Sülyösné Kiss Éva, testnevelő, edző foglalkozik.  Az edzések a tiszaligeti Tisza-

virág Arénában vannak hétfő, kedd, csütörtök, péntek 18.30-20.30-ig 18 fő részvételével. A tavalyi évben hat 

serdülő tornán és négy ifjúsági tornán vettek részt. Az Országos Ifjúsági Kupán 14. helyen végzett a csapat, 

az Országos Serdülő Bajnokságban 8. helyen végeztek a lányok, kis hí ján a 6 -os döntőbe bekerülve. Idén 

célkitűzés a serdülő csapatnál az országos döntőbe kerülés.  Ebben a korosztályban hat tornán dől el a to-

vábbjutás lehetősége. 

Hathatós összefogásnak köszönhetően, jelentős szülői és támogatói segítséggel az idén a Sportcentrum -

Sportiskola vállalásával elindultunk a Felnőtt Nemzeti Bajnokságban az NB/II versenysorozaton  annak érde-

kében, hogy a csapatban versenyeztethető tehetséges sportolóink számára továbblépési lehetőséget biztosít-

sunk. Ebben a szezonban 15 csapat nevezett a bajnokságba, Szolnok a keleti ágban az itt szereplő 7 csapat 

egyikeként vesz részt a versenysorozatban. Célunk a középmezőnyben végezni és nagyon sok tapasztalatot 

szerezni a következő idényre. Szeretnénk nagy játékrutint szerezni, tanulni az idősebb, rutinosabb játékosoktól, 

csapatoktól. 

 

Terveink között szerepel a bázisiskoláink körének kibővítése, hiszen jelenleg egy iskola - a Kassai úti Általános 

Iskola – nevezhető sportági központnak szakosztályunk esetében, Ivádyné Komár Katalin edző, testnevelő köz-

reműködésével. Ez azonban megítélésem szerint kevés, jó lenne több általános iskolában dolgozó testnevelőt 

megnyerni erre a feladatra. Bár a Fiumei Általános Iskolából és a Szegő Gábor Általános Iskolából is jönnek 

gyerekek,csak ez azonban nem elegendő a biztos alapú szakosztályi utánpótlás-neveléshez. 

Érdekeltté kellene tenni a testnevelő tanárokat ebben a munkában, de sajnos jelenleg erre a feladatra nincs meg 

az anyagi forrásunk. 
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Terveinkben áll az iskoláknak bemutató edzést tartani, ahol gyakorlatokat, módszereket  sajátíthatnának el a 

kollégák ebben a sportban. Továbbá készülünk DVD oktatóanyaggal is segíteni az iskolákban a röplabda sport 

népszerűsítését. 

 

A felszerelés gondjaink megoldódni látszanak  - köszönhetően a szülői és szponzori segítségnek.  Ebben az 

évben tervezzük labdákkal kiegészíteni ezt az ellátottságot, amit a személyi jövedelemadók 1%-ból befolyt ösz-

szegből szeretnénk megvalósítani. 

 

 

 

 

 

 Sülyösné Kiss Éva 
 vezetőedző 
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FIÚ 

RÖPLABDA 
SZAKOSZTÁLY 

 

A Szolnoki Sportcentrum Sportiskola Fiú 

Röplabda Szakosztályának fő feladata 

az elmúlt bajnokságban is a Szolnoki Fő-

iskola Röplabda Klub és Sportiskola fel-

nőtt röplabda szakosztályának utánpót-

lás nevelése volt. Ennek megfelelően a 

Magyar Röplabda Szövetség által 

meghirdetett és a felnőtt szakosztály 

számára kötelezően előírt országos 

utánpótlás bajnokságokban szerepel-

tünk. Tovább szélesítettük a szakosztály 

bázisát. 

 

Edzőink: 

 

Edző neve                      foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Czanek Kálmán vezetőedző 

Bodonyi Ákos  előkészítő és mini 30 fő 

Ilyés Gábor  serdülő, ifjúsági és junior 12-16 fő 

Szegedi Zsolt  gyermek és előkészítő, mini 12-16 fő 

 

Szakosztályunk létszáma 50-60 fő.  

 

SPORTÁGI KITEKINTÉS 

 

Az elmúlt év nagy változást hozott a sportág életében, hiszen több sportággal együtt elnyerte a kiemelt sportág 

státuszt, mely 2014-2020 közötti időszakra meghatározza a sportág központi támogatását. Eddigi munkánk alap-

ján jó eséllyel pályázhatunk a felnőtt szakosztállyal közösen az Országos Szövetség által kií rt támogatási 

rendszerben. ennek szempontrendszere most van kidolgozás alatt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

PARTNERI KAPCSOLAT 

 

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

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

vállaltuk a Juniális, valamint a Tiszaligeti Napok röplabda versenyeinek, valamint a nyári sportnapközis tábor lebo-

nyolítását is. 

A jelenlegi bázis iskoláink a Szegő Gábor, a Fiumei úti és a Szandaszőlősi Általános Iskolák, de vannak spor-

tolóink a Kassai, Kőrösi, Szent-Györgyi Albert, Kodály iskolákból is. 

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

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

ifjúsági csapatunk tagjai a diákolimpiai versenyeken erősítik iskolájuk csapatát. 

 

A Szolnoki Főiskola Röplabda Klub és Sportiskola sikeresen pályázott a TÁMOP 6.1.2.11/1 pályázatra, mel y-

nek köszönhetően 2013. szeptember 1-től nyolc hónapon keresztül tartó labdás előkészítő foglalkozásokat 

tartunk a Fiumei, Belvárosi és Szandaszőlősi Általános Iskolák első, második osztályos kispajtásai részére  

„Sportolj, labdázz, élj egészségesen” címmel. A programnak köszönhetően iskolánként 20 gyermek részére nyílt 

lehetőség heti rendszerességgel labdás képességfejlesztő foglalkozásokon részt venni. A későbbiek folyamán ezt 

a programot szeretnénk továbbvinni. 

 
EGDZŐINK, TESTNEVELŐINK ÉS MUNKÁJUK 

 

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

lőjeként 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 cso-

portjának 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 versenysportot.  A fentieknek 

köszönhetően csapatával az ország legjobbjai között szerepel. Létszáma mára már 30 fő körül van. Ősztől 

kezdődően önálló csoportként elindítottunk a gyermek korosztály számára egy kiemelt projektet, melynek célja a 

csapat összekovácsolása és a bajnokság végére a legjobbak közé bekerülése. 

 

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

de előkészítő, mini, gyermek fiúkkal is foglalkozik a megfelelő létszám kialakítása érdekében.  A korábbi évek 

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

szám miatt új csoportok kialakításán dolgoztunk mind alacsonyabb korosztályból, mind pedig más iskolákból való 

toborzással. Így próbáltunk 12-16 fős csoportokat indítani a Belvárosi és Szandaszőlősi iskolákban. Sportolói 

létszáma most van kialakulóban. 

Munkájában besegít Bodonyi Ákosnak a kiemelt gyermek csoport versenyeztetésébe, valamint feladata a 

kezdő csoportok számára tornák szervezése a város több általános iskolája számára. Az Ő csoportnál a játék 
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technikai elemeinek pontosítása, finomítása a fő feladat olykor monotonnak tűnő edzésekkel. Éppen ezért nagyon 

nehéz a gyermekek megtartása. Időnként besegít a serdülő, ifjúsági csapataink felkészítésébe, versenyezteté-

sébe is. 

 

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

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 lehetőség egy-

ben 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 ko r-

csoportban országos döntőbe jutottunk. A csoport létszáma 12-16 fő. 

 

Szakosztályunkban 50-60 fő sportoló röplabdázik: 

- Serdülő-ifjúsági csoportunk (15-18 év) létszáma 12-16 fő 

- Gyermek korosztályunk (13-14 év) létszáma 12 fő 

- Előkészítő-mini csoportunk (10-12 év) létszáma 30-40 fő 

 

SZAKMAI PROGRAM, VERSENYEZTETÉS 

 

A Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszere korosztályos bontásban a következő: 

- 10-12 évesek az Országos Mini Kupában versenyeznek, mely évente egyszer kerül lebonyolításra. 

- 13-14 éves korosztály számára kerül meghirdetésre az Országos Gyermek Bajnokság ahol a csapatok 

csoportokba sorsolva játszanak egymással váltott helyszínen 5 vagy 6 tornát a nevezők számától függő-

en, majd az így kialakult eredménytől függően a legjobb 6 csapat kerül be az országos döntőbe. 

- A 15-16 évesek Országos Serdülő Bajnokságban vesznek részt ahol a csapatok csoportokba sorsolva 

játszanak egymással váltott helyszínen 5 vagy 6 tornát a nevezők számától függően, majd az így kialakult 

eredménytől függően a legjobb 6 csapat kerül be az országos döntőbe. 

- A 17-18 évesek Országos Ifjúsági Kupán vesznek részt, mely négy tornából áll, majd a tornák végeredmé-

nye alapján a legjobb 6 csapat kerül az országos döntőbe. 

- 17-19 éves korosztályunk a közvetlen utánpótlás csapata a felnőtt korosztálynak. Ők a felnőtt csapattal 

azonos sorsolás szerint játszanak az alapszakaszban a felnőtt csapatok azonos korosztályú csapatával 

a felnőtt mérkőzések után közvetlenül. Ez az alapszakasz, melyet követően az elért helyezések alapján 

négy csoportba sorsolva egy-egy tornán vesznek részt és a tornák legjobb 6 csapata kerül az országos 

döntőbe. 

 

Valamennyi korosztályos verseny közül a tornák helyszíne pályázat útján kerül kijelölésre, melyeket elnyerve hazai 

szervezésű tornákat is tudunk lebonyolítani. 
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Nagy sikerrel szerveztük meg immár második éve a nyári strandröplabda bajnokságot, melyen a gyerekek heti 

programja hétfőn és szerdán edzés, majd pénteken verseny volt. A nyolc héten át tartó bajnokság v égén az 

egész nyári eredményt értékeltük és oklevéllel, éremmel, valamint a legjobbakat Kupával jutalmaztuk.  

 

EREDMÉNYEINK 

 

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 évek óta.  

 

versenyző eredmény 

Egyéni eredmények 

Horváth Kristóf 

Gyermek korosztályos válogatott keret tagjai Fülöp Péter 

Csepregi Márk 

Gönczi Imre 

Ifjúsági korcsoportos válogatottak 
Bene Róbert 

Szöllősi Tamás 

Azon sportolóink, akik tehetségük révén részt vesz-

nek a felnőtt csapat edzésein a jó 

együttműködésünknek köszönhetően. 

Rása Alex 

Bene Róbert 

Tamasi Ákos 

Gönczi Imre 

Varga Zoltán 

Csapat eredmények 

NBI junior bajnokság 2. hely 

Országos Ifjúsági Kupa 3. hely 

Országos Serdülő Bajnokság 3. hely 

Országos Gyermek Bajnokság 7-9. hely 

Országos Mini Bajnokság 10. hely 

 

Ezekkel az eredményekkel az országos rangsor 4-5. helyén áll a szolnoki férfi röplabda. 

 

 

 

 

 Czanek Kálmán 
 vezetőedző 



 

37 

VÍVÓ 
SZAKOSZTÁLY 

 

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit KFT 

2006-ban vette fel a vívást szakosztá-

lyai közé azzal a céllal, hogy a szol-

noki vívó utánpótlás nevelést fellendí t-

se. Azóta szakosztályunk működése tö-

retlen fejlődést mutat mind a vívók lét-

számát, mind pedig az eredményeket 

tekintve. 

Sportolóink számára a hét minden 

napján biztosítunk edzési lehetőséget 

a Szolnoki MÁV SE Véső úti vívóter-

mében, ahol 8 pásttal felszerelt vívó-

terem áll rendelkezésünkre.  

Az edzéseket két szakképzett edző 

irányítja. Előkészítő, kezdő, haladó és 

versenyző csoportokra bontva  

                                   készülhetnek megmérettetéseikre sportolóink  

                         képzettségüknek, illetve koruknak megfelelően. 

 
 

Edzőink: 

 

Edző neve                      foglalkoztatott korcsoport / csoportlétszám 

Barcsikné Szatmári Edina vezetőedző kadet és serdülő 11 + 4 fő 

Ladányiné Vasas Kornélia  újonc és gyermek 8 + 15 fő 

Vasas Dóra  törpi 17 fő 

 

Szakosztályunk létszáma 55 fő.  

 

SZAKOSZTÁLYI HELYZET 

 

Szakosztályunk számára ez évben is gondot okozott a szakemberhiány, mely nem csak nálunk jelentkezik, hanem 

az egész magyar vívás számára is problémát jelent.  Szerencsére egyre több gyerek választja sportágául a ví-

vást, viszont így egyre több edzőre lenne szükségünk. Ezért volt válogatott sportolónkat beiskoláztuk , bízva ab-

ban, hogy későbbiekben segíteni tudja a szakosztály szakmai munkáját. 

Sajnos, az említett szakember hiány miatt, iskolákba nem tudunk előkészítő csoportokat indítani , sőt a 

rákóczifalvai csoport működését is meg kellett szüntetnünk. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juhász Dorottya, Barcsikné Szatmári Edina (edző), 
Ladányi Nelli, Nagy Mira 
 



 

38 

SZAKMAI PROGRAM, VERSENYEZTETÉS 

 

A törpe, gyermek, újonc és serdülő korosztályú vívónk számára az Olimpici versenysorozat nyújt megmérettetési le-

hetőséget, mely egy idény alatt hat alkalommal kerül megrendezésre. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez évben is 

az egyik állomás rendezési jogát megnyertük, így decemberben Szolnokon lesz az 2013/2014 -es évad má-

sodik fordulója, ahol vendégül látjuk a Németországi testvérvárosunk vívóklubját is.  

A kadet korosztályú vívóink hazai válogató versenyeken indulnak, illetve három lányunk is szerepel abban a ke-

retben, akik az Európai Körversenyeken részt vehetnek, így velük négy alkalommal külföldi nemzetközi versenyre 

utazunk. 

 

 

EREDEMÉNYEK 

 

A tavalyi idény igen sikeres volt vívóink számára, hiszen az év során számos értékes helyezést értek el.  

 

versenyző eredmény 

Egyéni eredmények 

Ladányi Nelli 

Serdülő Országos Bajnokság, 1. hely 

egész idényben elért eredményei alapján az 

országos ranglista első helyén zárt 

és beválasztották a Héraklész válogatottba. 

Juhász Dorottya Serdülő Országos Bajnokság, 3. hely 

Csapat eredmények 

Ladányi Nelli 

Csapatban magyar bajnoki 1. helyezést értek el. Juhász Dorottya 

Nagy Mira 

Ladányi Nelli 
A Varga Katalin Gimnázium színeiben  

két korosztályban is 

diákolimpiai bajnoki címet nyertek. 

Juhász Dorottya 

Nagy Mira 

 

 

 

 

 

 Barcsikné Szatmári Edina 
 vezetőedző 
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NEMZETKÖZI 
SZEREPLÉSÜNK 

 2013. évben 
 

 
 Név Verseny megnev. Versenyszám megn. Elért eredmény Edző 

ATLÉTIKA 

1 .  Szilágyi Réka 
Ifjúsági  

Világbajnokság 
Gerelyhajítás 4. Bagyinszki Géza 

EVEZÉS 

1 .  Tóth Virág 
Olimpiai Reménys. 

Versenye 

Női kormányos nélküli 

négyes tagja 
2. Gudmon András 

2 .  Furkó Kálmán 
Olimpiai Reménys. 

Versenye 

Férfi négypárevezős 

tagja 
3. Gudmon András 

3 .  Furkó Kálmán 
Szegedi Nemzetközi 

Verseny 
Férfi Serdülő Egypár 3. Gumon András 

4 .  Furkó Kálmán 
Szegedi Nemzetközi 

Verseny 

Férfi Serdülő Négy-

pár tagja 
2. Gudmon András 

5 .  Tóth Virág 
Szegedi Nemzetközi 

Verseny 

Női Serdülő Négy-

pár Vegyes egyesí-

tés 

1. Gudmon András 

KAJAK-KENU 

1 .  Katrinecz Rita 
Ifjúsági  

Világbajnokság 
K-4 500 m 1. Sinka Kornél 

2 .  Katrinecz Rita 
Olimpiai Reménys. 

Versenye 
K-4 500 m 1. Sinka Kornél 

3 .  Pogány Nikolett Ifjúsági EB C-2 500 m 6. Sinka Kornél 

4 .  Gál Fruzsina ORV K-2 500 m 2. Sinka Kornél 

5 .  Sávai Csaba ORV C-2 1000 m 1. Tarsoly István 

6 .  Csiga János ORV C-2 1000 m 1. Tarsoly István 
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VÁLOGATOTT 
KERETTAG VERSENYZŐINK 

 2013. évben 
 

 Sportoló neve Edzője/Edzői   Sportoló neve Edzője/Edzői 

ATLÉTIKA  RÖPLABDA 

1 .  Veres Bettina Bencsik Pál  1. Horváth Kristóf 

Bodonyi Ákos 2 .  Boros Bence Ecseki Tibor  2. Fülöp Péter 

3 .  Szilágyi Réka Bagyinszki Géza  3. Csepregi Márk 

EVEZÉS  4. Bene Róbert 

Ilyés Gábor 1 .  Furkó Kálmán 
Gudmon András,  

Molnár Dezső 

 5. Tamasi Ákos 

2 .  Tóth Virág  6. Gönczi Imre 

JUDO  VÍVÁS 

1 .  Lőrincz Renáta Németh Tibor  1. Ladányi Nelli 
Barcsikné  

Szatmári Edina 
KAJAK-KENU  2. Juhász Dorottya 

1 .  Pogány Nikolett 

Sinka Kornél 

    

2 .  Katrinecz Rita  

összesen: 30 fő 3 .  Gál Fruzsina  

4 .  Oldal Vivien  

5 .  Sávai Csaba 
Tarsoly István 

    

6 .  Csiga János  ATLÉTIKA 3 fő 

KOSÁRLABDA  EVEZÉS 2 fő 

1 .  Ratkai Bonita 
Soós-Bödő Noémi 

 JUDO 1 fő 

2 .  Munkácsi Enikő  KAJAK-KENU 6 fő 

3 .  Piukovits Olivér 

Honti Viktor 

 KOSÁRLABDA 10 fő 

4 .  Frikker Marcell  RÖPLABDA 6 fő 

5 .  Csák Bence  VÍVÁS 2 fő 

6 .  Mlcoch Máté     

7 .  Kovács Gábor     

8 .  Hajdu Gábor     

9 .  Frank Áron 
Tasnádi Zoltán,  

Halmai Norbert 

    

1 0 .  Kovács Bálint Benedek     
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MAGYAR  

BAJNOKAINK  

2013. évben 
 

Egyéni sportágak 
 

 Név Verseny megnevezése Szakág Edző 

ATLÉTIKA 

1. Boros Bence 
Budapest, Fedettpályás 

Ifjúsági OB 
Ifjúsági Magasugrás Ecseki Tibor 

2. Szilágyi Réka 
Budapest, Fedettpályás 

Ifjúsági OB 
Ifjúsági Gerelyhajítás Bagyinszki Géza 

3. Szilágyi Réka Ifjúsági Atlétika OB Ifjúsági Gerelyhajítás Bagyinszki Géza 

4. Milus Petra Serdülő Összetett OB 

Serdülő leány 

Négypróba „A”  

variáció 

Ecseki Tibor 

5. 

Szilágyi Réka – Balázs Edith –  

Veres Bettina – Magos Anita –  

Szabó Andrea 

Ügyességi és Gátfutó 

CSB 

Junior gerelyhajító 

csapat 

Bencsik Pál 

Bagyinszki Géza 

Majercsik László 

6. 
Nyakó Rozália – Varga Tímea – 

 Guba Liliána – Szabó Andrea 

Ügyességi és Gátfutó 

CSB 

Junior magasugró 

csapat 
Ecseki Tibor 

EVEZÉS 

7. Szabó Márton – Furkó Kálmán 

Evezős OB 

Fiú Serdülő kormányos 

nélküli kettes 

Gudmon András 

8. Csiga Gréta – Juhász Anett 

Evezős OB 

Női könnyűsúlyú kétpá-

revezős 

Gudmon András 

9. Pettendi Gréta 
Evezős OB 

Női Tanuló kétpár 
Molnár Csaba 

JUDO 

10. Boros Iván Diák „A” OB, 66kg Török Ferenc 

11. Viola Dominik Diák „C” OB, 55kg Csényi Gábor 
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KAJAK-KENU 

12. Tóth Csenge Apolka Fizikai Felmérő OB Folláth János 

13. Csiga János – Sávai Csaba 
Maraton OB C-2 Férfi 

Serdülő VI. 15 km 
Tarsoly István 

14. Pogány Nikolett 
Maraton OB C-1 Női 

Ifjúsági 5 km 
Sinka Kornél 

15. Gál Fruzsina 
Gyermek, kölyök, serdülő 

OB K-2 500 m 
Sinka Kornél 

16. Sávai Csaba – Csiga János 
Gyermek, kölyök, serdülő 

C-2 1000 m 
Tarsoly István 

17. Sávai Csaba – Csiga János 
Gyermek, kölyök, serdülő 

C-2 4000 m 
Tarsoly István 

18. 
Komáromy Dominik – Fekete Attila – 

Okolicsányi Ádám 

Gyermek, kölyök, serdülő 

K-4 4000 m 
Bordács Balázs 

19. 
Kálmán Tamás – Miskolczi Márton – 

Böröcz Ákos –Zalán Csaba 

Gyermek, kölyök, serdülő 

MK-4 4000 m 
Bordács Balázs 

20. Katrinecz Rita 
Ifjúsági és U23 OB Ifjú-

sági K-2 200 m 
Sinka Kornél 

21. Pogány Nikolett 
Ifjúsági és U23 OB U23 

C-2 500 m 
Sinka Kornél 

VÍVÁS 

22. Ladányi Nelli 
Olimpici Grand Prix Ser-

dülő Leány Egyéni OB 
Barcsikné Szatmári Edina 

23. 
Nagy Mira – Ladányi Nelli –  

Juhász Dorottya 

Olimpici Grand Serdülő 

Leány Csapat Prix OB 

Barcsikné Szatmári Edina 

Ladányiné Vasas Kornélia 

 

 



 

43 

MAGYAR  

BAJNOKI 
II-III. HELYEZETTEK 

 2013. évben 
 

Egyéni sportágak 
 

 Név Verseny megnevezése Szakág Elért eredmény Edző 

ATLÉTIKA 

1. Mester Fanni 
Budapest Fedettp. 

Serdülő OB 
Magasugrás 2. Varga Ádám 

2. Kovács Attila 

Budapest 

Fedettpályás Serdülő 

OB 

Távolugrás 2. Varga Ádám 

3. Veres Bettina 
Budapest Ifjúsági Téli 

Dobó OB 

Ifjúsági 

Gerelyhajítás 
2. Bencsik Pál 

4. Fridrich Gergő 
Fedettpályás Serdülő 

Összetett OB 

Serdülő 

Diszkoszvetés 
2. Bencsik Pál 

5. Ratkai Ádám 
Budapest Ifjúsági Téli 

Dobó OB 

Serdülő  

Gerelyhajítás 
2. Bencsik Pál 

6. Vallyon Bettina 
Budapest Ifjúsági Téli 

Dobó OB 

Serdülő  

Diszkoszvetés 
2. Bencsik Pál 

7. Pázmándi Dominik 
Szabadtéri Serdülő 

OB. 
Magasugrás 2. Bagyinszki Géza 

8. Fridrich Gergő 
Budapest Ifjúsági Téli 

Dobó OB 

Serdülő 

Gerelyhajítás 
3. Bencsik Pál 

9. Nédó Georgina 
Budapest Ifjúsági Téli 

Dobó OB 

Serdülő  

Diszkoszvetés 
3. Bencsik Pál 

10. Csíkos Cintia 
Budapest Ifjúsági Téli 

Dobó OB 

Serdülő  

Gerelyhajítás 
3. Bencsik Pál 

11. Boros Bence Ifjúsági Atlétika OB 
Ifjúsági  

Magasugrás 
3. Ecseki Tibor 

12. Veres Bettina Ifjúsági Atlétika OB 
Ifjúsági  

Gerelyhajítás 
3. Bencsik Pál 

13. 

Orján Viktória – Milus Petra – 

Nédó Georgina –  

Szabó Mária 

Serdülő Összetett OB 

Négypróba Serdülő 

Leány csapat  

14 éves 

3. 

Ecseki Tibor – Ben-

csik Pál - 

Varga Ádám 

14. 
Hajdú Lotti – Filyó Fanni – 

Sipos Viktória 
Serdülő Összetett OB 

Serdülő Ötpróba 

15 éves csapat 
3. 

Ecseki Tibor – 

Varga Ádám - 

Majercsik László 
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EVEZÉS 

 Név Versenyszám megnevezése Elért eredmény Edző 

1. Erdélyi Zsófia 
Ergométeres OB Női  

Felnőtt Könnyűsúly 2000 m 
2. Gudmon András 

2. Szabó Márton 
Ergométeres OB Férfi  

Serdülő 2000 m 
3. Gudmon András 

2. 

Serege Benjámin –  

Serege Bence –  

Nagy Szabolcs –  

Papp Tícián –  

Korm. Medveczki Dávid 

Evezős OB 

Fiú Tanuló kormányos 

négypár 

2. Molnár Csaba 

3. 
Juhász Anett – Csiga Gréta – 

Tóth Virág – Győrfi Fanni 

Evezős OB 

Ifjúsági Női négypár 
3. Gudmon András 

JUDO 

1. Boros Iván Serdülő „B” fiú OB 2. Török Ferenc 

2. Kerekes Gréta Diák „A” OB. 50kg 2. Csényi Gábor 

3. Nagy Bence Serdülő „A” OB. 60kg 2. Németh Tibor 

4. Gőz Roland Serdülő „A” OB. 66kg 2. Németh Tibor 

5. Lőrincz Renáta U23 OB 63 kg 2. Németh Tibor 

6. Kerekes Patrik Diák „C” OB. 50kg 3. Csényi Gábor 

7. Mihályi Bence Diák „B” OB 3. Csényi Gábor 

8. Özbas Szofi Diák „A” OB 3. Csényi Gábor 

9. Őze Máté Diák „B” OB 3. Csényi Gábor 

10. Lőrincz Renáta Ifjúsági OB 63 kg 3. Németh Tibor 

11. Gyulai Réka Junior OB 57 kg 3. Németh Tibor 

12. Lőrincz Renáta Junior OB 63 kg 3. Németh Tibor 

KAJAK-KENU 

 Név Verseny megnevezése Versenyszám megnev. Elért eredmény Edző/Iskola 

1. Katrinecz Rita Fizikai Felmérő OB  2. Sinka Kornél 

2. Gál Fruzsina Fizikai Felmérő OB  3. Sinka Kornél 

3. Stefanidesz Kenza Fizikai Felmérő OB  3. Sinka Kornél 

4. Katrinecz Rita – Gál Fruzsina Maraton OB 
K-2 Női Ifjúsági 

17km 
2. Sinka Kornél 

5. Sávai Csaba Maraton OB 
C-1 Férfi Serdülő VI. 

15 km 
2. Tarsoly István 

6. 
Gyuricza Petra – 

Stefanidesz Kenza 
Maraton OB K-2 Kölyök IV. 10 km 3. Sinka Kornél 

7. Tóth Botond – Réczi Gergő Maraton OB 
K-2 Férfi Gyermek II. 

5 km 
3. Bordács Balázs 

8. 
Guttmann Brigitta –  

Szekeres Fanni 
Maraton OB 

MK.2 Női Gyermek I. 

5 km 
3. Folláth János 
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9. Gál Fruzsina 
Gyermek, kölyök,  

serdülő OB 
K-2 1000 m 2. Sinka Kornél 

10. 
Komáromy Dominik –  

Fekete Attila – Papp Zoltán 

Gyermek, kölyök,  

serdülő OB 
Váltó 2. Bordács Balázs 

11. 
Stefanidesz Kenza – Nyuli 

Dóra – Gyuricza Petra 

Gyermek, kölyök,  

serdülő OB 
Váltó 2. Bordács Balázs 

12. 

Guttmann Brigitta –  

Szekeres Fanni –  

Guttmann Szaniszló –  

Németh Gergő 

Gyermek, kölyök,  

serdülő OB 
Váltó 2. 

Folláth János 

Bordács Balázs 

13. 
Stefanidesz Kenza –  

Gyuricza Petra 

Gyermek, kölyök,  

serdülő OB 
K-2 4000 m 3. Sinka Kornél 

14. 

Karmazin Tamás –  

Pettendi Gábor –  

Réczi Gergő – Tóth Botond 

Gyermek, kölyök,  

serdülő OB 
MK-4 2000 m 3. Bordács Balázs 

15. 
Miskolczi Márton –  

Zalán Csaba – Böröcz Ákos 

Gyermek, kölyök,  

serdülő OB 
Váltó 3. Bordács Balázs 

16. 

Karmazin Tamás –  

Pettendi Gábor –  

Réczi Gergő – Tóth Botond 

Gyermek, kölyök,  

serdülő OB 
Váltó 3. Bordács Balázs 

17. Pogány Nikolett Ifjúsági és U23 OB C-1 200 m 2. Sinka Kornél 

18. 
Katrinecz Rita – Gál Fruzsina 

– Pogány Nikolett 
Ifjúsági és U23 OB Ifjúsági Váltó 3. Sinka Kornél 

19. Sávai Csaba – Csiga János Ifjúsági és U23 OB C-2 4000 m 3. Tarsoly István 

20. Katrinecz Rita 
Felnőtt Gyorsasági és 

Parakenu OB 
K-4 1000 m 2. Sinka Kornél 

21. Pogány Nikolett 
Felnőtt Gyorsasági és 

Parakenu OB 
C-2 500 m 2. Sinka Kornél 

22. Katrinecz Rita 
Felnőtt Gyorsasági és 

Parakenu OB 
K-4 500 m 3. Sinka Kornél 

VÍVÁS 

 Név Versenyszám megnevezése Elért eredmény Edző 

1. Juhász Dorottya 
Serdülő Leány Egyéni 

Olimpici Grand Prix OB 
3. Barcsikné Szatmári Edina 

 

Csapatsportágak 
 

RÖPLABDA 

 Név 
Versenyszám 

megnevezése 
Eeredm. Edző 

1. 

Horváth Kristóf – Dian Dénes – Tóth Gábor – 

Gönczi Imre – Tamasi Ákos – Horváth Szabolcs –  

Fekete Ferenc Márk – Kurucsai Áron – Tóth Roland 

Országos Serdülő  

Bajnokság 
3. 

Ilyés Gábor  

Bodonyi Ákos 

2. 

Horváth Kristóf – Tamasi Ákos – Baláti Róbert –  

Bene Róbert – Szabó Antal Bence – Illés Gergő –  

Tóth István – Tóth Gábor – Gönczi Imre – Kómár Krisztián 

Országos Ifjúsági  

Kupa Döntő 
3. Ilyés Gábor 

3. 

Illés Gergő – Varga Zoltán – Tóth István – Tamasi Ákos – 

Gönczi Imre – Daróczi Dávid – Szabó Antal Bence – 

Kómár Krisztián – Rása Alex – Bene Róbert 

NBI. Junior Országos 

Döntő 
2. 

Ilyés Gábor 

Gulyás Ferenc 
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DIÁKOLIMPIAI 

BAJNOKAINK  
 2013. évben 

 
 Név Verseny megnevezése Versenyszám megnev. Edző iskola 

ATLÉTIKA 

1. Szilágyi Réka Országos DO Gerelyhajítás Bagyinszki Géza 
Széchenyi István 

Ginázium 

2. Boros Bence Országos DO Magasugrás Ecseki Tibor 
Széchenyi István 

Ginázium 

EVEZÉS 

1. Papp Tícián Tisza Kupa Diákolimpia 
Férfi Tanuló 

egypár 500 m 
Molnár Csaba Papp Tícián 

2. Pettendi Gréta 
Tisza Kupa 

Diákolimpia 

Női Tanuló egypár 

500 m 
Molnár Csaba Pettendi Gréta 

JUDO 

1. Kerekes Patrik 
Országos Diákolimpiai 

Döntő Baja 
Diák „C” 36 kg Csényi Gábor Kodály Z. Á.I 

2. Viola Dominik 
Országos Diákolimpiai 

Döntő Baja 
Diák „C” 50 kg Csényi Gábor 

Szent-Györgyi A. 

Ált. Isk. 

3. Mihályi Bence 
Országos Diákolimpiai 

Döntő Baja 
Diák „B” 29 kg Csényi Gábor 

Szent-Györgyi A. 

Ált. Isk. 

4. Őze Máté 
Országos Diákolimpiai 

Döntő Baja 
Diák „B” 55 kg Csényi Gábor 

Szent-Györgyi A. 

Ált. Isk. 

5. Kerekes Gréta 
Országos Diákolimpiai 

Döntő Baja 
Diák „A” 50 kg Csényi Gábor Kodály Z. Á.I 

6. Özbas Szofi 
Országos Diákolimpiai 

Döntő Baja 
Diák „A” 38 kg Csényi Gábor II. Rákóczi F. Á.I. 

7. Gőz Roland 
Serdülő Országos Di-

ákolimpia 
Serdülő „A” 66 kg Török Ferenc 

Szandaszőlősi Ált. 

Isk. 

KAJAK-KENU 

1. Pogány Nikolett 
Országos Diákolimpia, 

Velence 
C-2 2000 m Sinka Kornél 

Közgazdasági 

SZKI. 

2. Oldal Vivien 
Országos Diákolimpia 

Velence 
C-2 2000 m Sinka Kornél Waldorf Ált. Isk. 

VÍVÁS 

1. 

Ladányi Nelli – 

Juhász Dorottya – 

Nagy Mira 

Párbajtőr Országos  

Diákolimpia 

IV. korcsoportos  

Párbajtőr csapat 

Barcsikné  

Szatmári Edina 

Varga Katalin 

Gimn. 

2. 

Ladányi Nelli –  

Juhász Dorottya – 

Nagy Mira –  

Matos Fruzsina 

Párbajtőr Országos  

Diákolimpia 

V. korcsoportos  

Párbajtőr csapat 

Barcsikné  

Szatmári Edina 

Ladányiné Vasas 

Kornélia 

Varga Katalin 

Gimn. 
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LÉTSZÁM-

KIMUTATÁS  
 2013. évben 
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SPORTOLÓK 

versenyző 80 35 35 150 96 60 47 46 36 585 

előkészítő v. tanfolyam 60 5 0 17 36 13 9 5 7 152 

összesen 140 40 35 167 132 73 56 51 43 737 

EDZŐK FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYA 

főállású 2 0 0 2 1 2 0 0 1 8 

megbízotti jogviszony 4 3 3 5 9 4 3 4 1 37 

egyéb 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

összesen 6 3 3 8 10 6 3 4 2 45 

EDZŐK KÉPESÍTÉSE 

felsőfokú 0 1 1 3 3 1 2 0 0 11 

középfokú 6 2 1 3 7 5 1 4 2 31 

alapfokú 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 

válogatottnál foglalkoztatott 1 1 0 1 2 2 0 1 0 8 
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EDZÉS-

HELYSZÍNEK 
 

 
SZAKOSZTÁLY LÉTESÍTMÉNY/TEREMHASZNÁLAT EDZŐK 

ATLÉTIKA 
Véső út 

Ecseki Tibor, 

Bagyinszki Géza, 

Majercsik László, 

Fülöpné Krisztián Szilvia, 

Varga Ádám 

Széchenyi Körúti Általános Iskola Bencsik Pál 

EVEZŐS 

Evezősház 

Molnár Csaba, 

Molnár Dezső, 

Szabó Annamária 

Élő Tisza 

Molnár Csaba, 

Molnár Dezső, 

Szabó Annamária 

JUDO 

Abonyi út 

Török Ferenc, 

Csényi Gábor, 

Németh Tibor 

Széchenyi István Gimnázium Csényi Gábor 

Tiszaliget Csényi Gábor 

KAJAK-KENU 

Tiszaliget 
Tarsoly István, 

Pető István 

Holt-Tisza 

Bordács Balázs, 

Folláth János, 

Mihályi Adrienn, 

Nagy András, 

Sinka Kornél, 

Rigó Gábor 

LEÁNY KOSÁRLABDA 

Verseghy Ferenc Gimn. 
Soós-Bödő Noémi, 

Tóth Viktor 

Szolnoki Szolgáltatási SZKI. Közgazdasági Tagint. 
Lőcsei Eszter,  

Ratkai Kitti 

Tiszavirág Aréna Soós-Bödő Noémi 

Széchenyi Körúti Ált. Isk. Tóth János 

Szegő Gábor Ált. Isk. Ratkai Kitti 

Városi Sportcsarnok Tóth Viktor 

Zöld Ház tornaterem Méri Csaba 

Véső út, MÁV Sportcsarnok 
Lőcsei Eszter, 

Tóth Viktor 
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FIÚ KOSÁRLABDA 

Szolnoki Műszaki SZKI. Jendrassik Gépipari Tagint. 
Soós-Bödő Noémi, 

Franczenné Kiss Katalin 

Széchenyi I. Gimn. 
Honti Viktor, 

Tasnádi Zoltán 

Szolnoki Műszaki SZKI. Konstantin Tóth Viktor 

Verseghy Ferenc Gimn. Szolnoki Zoltán 

Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. Terjéki Zoltán 

Szolnoki Szolgáltatási SZKI. Közgazdasági Tagint. Soós-Bödő Noémi 

Tiszavirág Aréna Nyeső-Falusi Tünde 

Széchenyi Körúti Ált. Isk. Halmai Norbert 

LEÁNY RÖPLABDA 

Tiszavirág Aréna Sülyösné Kiss Éva 

Kassai úti Ált. Isk. Ivádyné Komár Katalin 

Zöld Ház tornaterem Vasicsek János 

FIÚ RÖPLABDA 

Fiumei úti Általános Isk. Bodonyi Ákos 

Zöld Ház tornaterem Bodonyi Ákos 

Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. Ilyés Gábor 

Szegő Gábor Általános Iskola Szegedi Zsolt 

VÍVÓ Véső úti Sportcsarnok 

Barcsikné Szatmári Edina, 

Ladányiné Vasas Kornélia, 

Vasas Dóra 

 

 

 



 


