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„A TEHETSÉGES SZOLNOKI EVEZŐSÖK” 
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A szolnoki „Tisza” Evezős Egylet által 2012 októberében elindított, tehetséges diákok segítését, 

támogatását, és az országos tehetségsegítő hálózathoz történő csatlakozást célzó projekt 

sikeresen befejeződött. A pályázat az Új Széchenyi Terv keretében, európai uniós forrásból valósult 

meg.  

 

Tisza Evezős Egyletünk 1901-ben alakult, klubunk nemzetközi karrierje 2003-ban kezdődött, amikor is a 
szolnoki versenyző Szabó Kornél - férfi junior korosztályban, könnyűsúlyú kétpárevezősben világbajnok, Püski 
Csaba és Úri Szabó Károly pedig férfi ifjúsági korosztályban, kormányos nélküli kettesben világbajnoki III. 

helyezést ért el. 2005-óta sok versenyhajóval és különböző eszközökkel gyarapodott klubunk, bővült a hajóház 
is, ma már a térség egyik legjelentősebb utánpótlás korosztály nevelő edzőközpontjaként működünk.   
 
Egyesületünk elsődleges feladata a rendszeres sportolás, különösen az evezés művelése, testedzés, felüdülés 
biztosítása, a sportszerű, az egészséges és tevékeny életmódra való nevelés, a kreativitás fejlesztése, melyet a 
különböző társadalmi, költségvetési és nevelési-oktatási intézmények közötti párbeszéd, kapcsolatépítés 
erősítésével érünk el. A sportiskolás evezősök képzését 2 edző irányítja, jelenleg mintegy 50 fiatal fiú és lány 
látogatja edzéseinket. Célunk, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg sportágunkat a szolnoki 
fiatalokkal.  
 
„A tehetséges szolnoki evezősök”projekttel olyan helyi tehetségsegítő kezdeményezést valósítottunk meg, 
melynek keretében felkutattuk Szolnokon és környékén élő gyermekeket és tanulókat, akik az iskolai 

elfoglaltságuk mellett tehetségesnek mutatkoztak a szabadidős tevékenységként vagy versenyszerűen is 
űzhető evezés területén. Szakmai programunk négy lépcsőből állt: tehetségazonosítás, tehetséggondozás, 
tehetség-tanácsadás, hálózatosodás. A tehetségazonosítást komplex módszerekkel végeztük, egyrészt 
támaszkodtunk az edzők, a fejlesztő szakemberek jellemzésére, a tehetséges fiatalokkal teszteket töltünk ki, 
felmértük tudásukat, kikértük tanáraik, szüleik és a tanulótársaik véleményét is. Tehetséggondozó 
programunkban a szisztematikusan felderített tehetségígéreteket fejlesztettük a gazdagítás, gyorsítás, 
differenciálás eszközrendszerével, komplex programok keretében. A tehetség-tanácsadás során foglalkoztunk 
sportolóink kognitív készségfejlesztésével, feszültség-, szorongás-, stressz kezelésével, a diákok 
önértékelésének és önbizalmának erősítésével, kommunikációs és a társas készségek fejlesztésével.  
 
A projekt megvalósítása érdekében együttműködtünk hat oktatási intézménnyel, melyek közül öt intézmény - a 

Széchenyi István Gimnázium, a Fiumei Úti Általános Iskola, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, a Tiszaparti 
Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, és a Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola - már regisztrált tehetségpont. Így a Tehetségpontok egymás közötti szoros kapcsolata által mi is részt 
vehettünk a folyamatos információcserében, a helyi értékek (tehetséges fiatalok, mentorok, kezdeményezések, 
jó példák, a segítség bármilyen formája) közvetítésében, mind pedig a máshonnan származó értékek 
befogadásában és alkotó alkalmazásában. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál kezdeményezzük 
Tehetségpontként történő regisztrálásunkat, hogy a jövőben egyfajta társadalmi támogató és térségi evezős 
módszertani központként folytathassuk szakmai munkánkat. 
 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 10 000 000 Ft. 
 
A megvalósítás ideje: 2012. október 15. – 2013. december 31. 

 
Kapcsolat: 
Molnár Dezső, ügyvezető elnök 
telefon: 06 56/410-500 
email: info@tiszaee.hu, molnar.d@tiszaee.hu 

mailto:info@tiszaee.hu
mailto:molnar.d@tiszaee.hu

