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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 286/2008. (VI.24.) KH. számú határozatában 

döntött a sportiskolai képzés beindításáról. 

 

A képzés 2008. szeptember 1-jétől a Kecskeméti Sportlétesítményeket Működtető Közhasznú 

Társaság (2009. július 1-jétől a jogutód: Hírös Sport Nonprofit Kft.) szervezeti keretei között 

az alábbi sportágakban indult el: leány és fiú kézilabda, leány és fiú röplabda, leány 

kosárlabda, fiú vízilabda, cselgáncs, úszás (versenysport és úszásoktatás), leány és fiú 

asztalitenisz, ökölvívás. 

 

2009. január 1-jétől a sportágak köre az atlétikával és a rögbivel, augusztus hónaptól a fiú 

kosárlabdával, szeptember hónaptól pedig a leány vízilabdával bővült ki. A 2013. első 

félévében megalakult Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia létrejöttével a fiú és a 

leány kosárlabda szakosztályaink az akadémiai képzésbe integrálódtak. 2014 őszén a kajak-

kenu szakosztály sportiskolába tagozódásával növekedett szakosztályaink, sportolóink és 

edzőink száma. 

 

A sportiskolai képzés 39 csoporttal 600 tanuló részvételével indult el. Jelenleg (2015. II. 

félév) 56 csoportban 1093 gyermek végez valamilyen sporttevékenységet. 

 

A sportiskola működésében óriási előrelépést jelentett a látvány-csapatsportokat érintő 

sporttámogatási törvénycsomag lehetőségeinek kihasználása. 

 

A Magyar Röplabda Szövetség által létrehozott „Év utánpótlás edzője” kitüntető címet az idei 

évben ismét kecskeméti röplabdaedző - Verebélyi Zsolt - a fiú szakosztály edzője nyerte el. 

 

A Kecskeméti Sportiskola (továbbiakban: KESI) szakosztályai a 2014/2015. tanévben az 

alábbiak szerint végezték munkájukat: 

 

 

ASZTALITENISZ FIÚ és LEÁNY SZAKOSZTÁLY 

 

A 2014/2015. tanévben a fiú asztalitenisz szakosztályban Fodor Miklós vezetőedző 

irányításával négy csoportban 47 gyermek, a leány asztalitenisz szakosztályban Kiss Dániel 

Gábor vezetőedző irányításával egy csoportban 12 gyermek sportolt. 

 

A szakosztály fiú szakága a kezdetektől fogva kitűnő kapcsolatot ápol a Kecskeméti 

Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezettel, melynek keretében a KESI fiatal játékosai 

részt vehetnek a nemzeti bajnokság felnőtt korosztályának küzdelmeiben. 

 



A szakosztály eredményei közül kiemelkedik az NB/I. osztályú felnőtt bajnokságban 

megszerzett 9. helyezés, valamint a NB/III. osztályú felnőtt bajnokságban elért 4. helyezés. A 

felnőtt csapatok által elért sikerekhez mindkét esetben hozzájárultak a KESI ifjúsági korú 

játékosai (Tóth Áron, Varga Roland, Szabó Levente, Tóth Bence, Mezei Levente, Szabó 

Dániel, Nagy Viktor). 

 

A ranglista versenyeken részt vett játékosok szintén szép eredményeket értek el és értékes 

ranglista pontokat gyűjtve egyre előrébb kerülnek a korosztályos ranglistákon. A sportolók a 

megyei és régiós korosztályos versenyeken számos dobogós helyezést szereztek. 

 

A szakosztály fiú szakága tovább folytatta az asztalitenisz sportág első osztályos tanulók 

körében történő népszerűsítését, amely négy köznevelési intézményben zajlik. A 

kiemelkedően tehetséges gyermekek számára a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi 

Tér plusz edzéslehetőséget biztosít az általa működtetett asztalitenisz csarnokban. 

 

A leány szakág tevékenységének fontos eleme a versenyzői csoport mellett működtetett kezdő 

csoport, ahol a gyermekek kortól és játéktudástól függetlenül ismerkedhetnek a sportág 

alapjaival. A csoport létszáma változó, általában 10-15 gyermek látogatja a foglalkozásokat 

heti két alkalommal. 

 

A szakosztály női szakágának sportolói a legutóbbi bajnoki szezonban kimagasló 

eredményeket értek el a hazai és nemzetközi versenyeken. A nemzeti bajnokság különböző 

versenyszámaiban és korosztályaiban összesen három arany-, öt ezüst- és három bronzérmet 

szereztek, mellyel az ország legeredményesebb klubjai közé kerültek. 

 

Eredményeik és edzésmunkájuk alapján öt leány meghívásra került a korosztályos válogatott 

keretek edzéseire, három játékos pedig a nemzeti válogatott tagjaként részt vehetett az 

Asztalitenisz Utánpótlás Európa-bajnokságon. 

 

A szakosztály legfontosabb eredményei: 

 

verseny megnevezése 

 

sportoló neve versenyszám eredmény 

Felnőtt Férfi NB/I. 
Tóth Áron, Varga Roland, Szabó 

Levente 

csapat 9. 

Felnőtt Férfi NB/III. 
Mezei Levente, Szabó Dániel, 

Nagy Viktor 

csapat 4. 

Ifjúsági Csapatbajnokság 
Tóth Bence, Mezei Levente, 

Szabó Dániel 

csapat 5. 

Diákolimpia Országos Döntő Szabó Petra egyéni 1. 

Ifjúsági Magyar Bajnokság 

Kramarics Gergő egyéni 3. 

 

Imre Leila 

 

egyéni 1. 

páros 2. 

vegyespáros 1. 

Balázs Bence 
páros 2. 

vegyespáros 3. 

Füle Kata vegyespáros 2. 

Kramarics Gergő, Balázs Bence, 

Kiss Bálint, 

Jádi Dominik 

csapat 2. 

Imre Leila, Czvalinga Dóra, Füle 

Kata, Drabant Anita 

csapat 3. 

Serdülő Magyar Bajnokság 

 

Füle Kata 
páros 3 

vegyespáros 3. 

Drabant Anita 
egyéni 2. 

páros 3. 

Füle Kata, Drabant Anita, Nyíri 

Kata, Schnedl Atina, Zsitva 

Vivien 

csapat 1. 

 

Újonc Magyar Bajnokság Drabant Anita, Nyíri Kata, csapat 3. 



Schnedl Atina, Zsitva Vivien  

Spanyol Nemzetközi 

Bajnokság 
Imre Leila 

páros 2. 

csapat 3. 

 

Összességében elmondható, hogy a KESI, a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi 

Tér, valamin az érintett köznevelési intézmények együttműködésén alapuló tervszerű szakmai 

munka egyre sikeresebb. A szakosztály versenyzői a 2014/2015. tanévben eredményesen 

szerepeltek mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken. 

 

 

ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLY 

 

Atlétika sportágban az elmúlt tanévben Adamik Zoltán és öt edző irányítása alatt hét 

csoportban 100 gyermek sportolt. 

 

Az atlétika szakosztály több bajnoki cím megszerzésével, korosztályos egyéni csúcsok 

megdöntésével és figyelemreméltó nemzetközi szerepléssel kiváló bajnoki idényt zárt. 

 

A sportolók négy bajnoki cím, négy ezüst- és tizenkét bronzérem mellett számos 4-8. helyet 

szereztek. Lesti Diana távol és hármasugrás versenyszámokban tagja korosztályos 

válogatottnak és a Heraklész keretnek. Idei eredményei alapján nagy jövő előtt áll Szűcs 

Szabina, aki távolugrásban 13 évesen 556 cm-es eredményt ért el. Lór Anna első éves ifjúsági 

versenyzőként biztató eredménnyel mutatkozott be hétpróbában. 

 

Örvendetesen gyarapodott a szakosztály távfutó csoportja, ahol Németh Gyula edző 

jóvoltából Palkovics István személyében a legjobbak közé tartozó futó is található. 

 

Simity László iskolai csoportvezető irányítása alatt a gyermek csoportban szintén sok tehetség 

bontogatja szárnyait. 

 

A szakosztály legfontosabb eredményei: 

 

verseny megnevezése 

 

sportoló neve versenyszám eredmény 

Újonc Országos Bajnokság 

Szűcs Szabina 

 

fedettp. négypróba 1. 

60 m gátfutás 2. 

távolugrás 2. 

Kiszel Zsófia négypróba B 3. 

Háger Rita négypróba C 3. 

Leány csapat négypróba 2. 

Serdülő Országos Bajnokság 
Leány csapat 300 m gátfutás 3. 

Fiú csapat hatpróba 3. 

Ifjúsági Országos Bajnokság 

Lesti Diana 

fedettp. hármaugrás 1. 

hármasugrás 1. 

fedettp. távolugrás 3. 

Lór Anna 100 m gátfutás 3. 

Leány csapat hétpróba 3. 

Junior Országos Bajnokság 

Szeitz László 
fp. 400 m gátfutás 2. 

400 m síkfutás 2. 

Csanádi Zsófia távolugrás 2. 

Fejes Botond 
fedettp. hármasugrás 3. 

távolugrás 3. 

Leány csapat ötös ugrás 1. 

A szakosztály munkája során kiemelt figyelmet fordít a 2017-ben Győrben lebonyolításra 

kerülő Ifjúsági Olimpiára. Eredményes felkészülés esetén a szakosztály több versenyzőjének 

lehetősége nyílhat a rendezvényen történő részvételre. 
 

 

CSELGÁNCS SZAKOSZTÁLY 



 

A cselgáncs szakosztály az elmúlt tanévben Nagysolymosi Sándor vezetőedző, valamint 

további 5 sportszakember irányításával hat csoportban 75 sportolóval működött. 

 

A szakosztály az év elején Horváth László bevonásával egy fő társadalmi edzővel erősödött, 

aki februártól a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai 

Sport Általános Iskolájában tart edzéseket. Az új helyszín mellett Hetényegyházán is 

kialakításra került egy utánpótlásbázis, ahol szeptember óta heti három alkalommal edzhetnek 

a gyermekek. Az itt működő csoport létszáma december hónapra elérte a 16 főt. 

 

A versenyengedéllyel rendelkező sportolók száma a tanév folyamán 70-80 fő között mozgott. 

A kiemelkedő sportolók közül Polyák Krisztina tanulmányai miatt Budaörsre költözött, 

Lőrincz Renáta azonban – a levelező iskolai képzést választva – Kecskeméten folytatja 

sportolói pályafutását. 

 

A válogatott versenyzők Nagysolymosi Sándor vezetőedző irányításával hetente két 

alkalommal (kedden és csütörtökön) keretedzésen vettek részt a Budapesti Honvéd 

edzőtermében. Szerdai napokon 40-50 fő részvételével régiós küzdelmi edzésekre került sor, 

melyen rendszeresen részt vettek Nagykőrös, Táborfalva és Kiskunfélegyháza sportolói. 

 

A szakosztály válogatott versenyzőinek nemzetközi szereplése júliusban kezdődött az Atom 

Kupával, mely egyben válogató verseny volt a szeptemberi junior Európa-bajnokságra. A 

hazai versenyek eredményei alapján hat sportoló került be a korosztályos válogatottba (Lőrinc 

Renáta 70 kg, Cseh Márk 66 kg, Németh Tamás 73 kg, Szabó Levente 60 kg, Holló László 81 

kg, Holló Dániel 81 kg). 

 

Tovább bővült a „Sojkakör” elnevezésű szabadtéri létesítmény, ahol gumiasztal, valamint - az 

évekkel korábban Rüsselsheim testvérvárostól kapott - felújított kondicionáló gépek kerültek 

elhelyezésre. A munkálatokat a szakosztály tagjai közösségi munkában végezték, illetve a 

beszerzéseknél felhasználták a Kecskeméti Judo Club számára biztosított Sport XXI. 

támogatási keretet is.  

 

A szakosztály legfontosabb eredményei: 

 

verseny megnevezése sportoló neve eredmény 

U 23 Országos Bajnokság 
Cseh Márk 1. 

Szabó Csaba 3. 

Diák A Országos Bajnokság Lipótzy Eszter 2. 

Diák B Országos Bajnokság 
Sándor Petra Luca 2. 

Szabó Lili 3. 

Serdülő B Országos Bajnokság Kiss Csongor 3. 

Serdülő Országos Bajnokság 
Hegedűs Levente 3. 

Mucsi Maja 3. 

Diák C Országos Bajnokság 
Jaksa Ákos 2. 

Kriminál Áron 3. 

Felnőtt válogató verseny Lőrincz Renáta 1. 

Ifjúság Országos Ranglista Verseny 

Mucsi Maja 3. 

Holló Dániel 2. 

Holló László 3. 

Felnőtt Magyar Kupa Lőrincz Renáta 2. 

Serdülő B Diákolimpia 
Tóth Roland 2. 

Czigány Zsombor 3. 

Ifjúsági Országos Bajnokság 

Németh Tamás 3. 

Holló Dániel 2. 

Holló László 3. 

Magyar Kupa Diák A és B kategória 

Kriminál Áron 1. 

Jaksa Ákos 2. 

Czigány Lázár 3. 

Bodzsár Béla 3. 



Szabó Sára 3. 

Szabó Lili 2. 

Hegedűs Lilla 1. 

Lipótzy Dániel 2. 

Diákolimpia Országos Döntő Holló Dániel 3. 

Egyesületi Serdülő Diákolimpia Országos 

Döntő 

Mucsi Maja 2. 

Hegedűs Levente 3. 

Junior Országos Bajnokság 
Lőrincz Renáta 2. 

Szabó Levente 2. 

Junior Magyar Kupa 

Cseh Márk 2. 

Holló László 3. 

Szabó Levente 3. 

Egyesületi Junior Diákolimpia Országos 

Döntő 

Szabó Levente 3. 

Cseh Márk 2. 

Holló László 3. 

 

Lőrinc Renáta eredményei alapján súlycsoportjában vezeti az ifjúsági világranglistát.  

 

A kiemelkedő tehetségek mellett az edzők folyamatos verseny- és edzésprogrammal 

készítették fel a szakosztály valamennyi utánpótláskorú sportolóját. A régiós versenyeken a 

30-40 fős részvételi létszám a vezető szakosztályok közé sorolta a sportszervezetet. 

Az év során két rangos utánpótlás versenyt szervezett a szakosztály a Kecskeméti Judo 

Clubbal együtt (Szentkirályi Kupa, Zsoldos Zsolt Emlékverseny). 

 

Meg kell jegyezni, hogy a cselgáncs sport verseny naptára nem igazodik a tanévhez, ugyanis 

nincs kifejezett nyári szünet. A felkészülés folyamatos, a nemzetközi mezőnybe kerüléshez 

rendkívül fontos a felkészülési és válogatási időszak, amely miatt egész nyáron 

edzéslehetőséget kell biztosítani. 

 

 

KÉZILABDA FIÚ és LEÁNY SZAKOSZTÁLY 

 

A fiú kézilabda szakosztályban hét korcsoportban Vazul Zsolt vezetőedző és hat edző, a leány 

szakosztályban Korsós Miklós és három edző vezetése mellett négy csoportban folyt a 

szakmai munka. Az eredményes felkészülést további egy-egy fő kapusedző, előkészítő edző, 

technikai vezető, gyúró, fizioterepauta és sportmunkatárs segítette. 

 

A 2014/2015-ös bajnoki szezonban versenyengedéllyel rendelkező sportolók száma 

korosztály fúk létszáma leányok létszáma összesen 

U7 17 fő 5 fő 22 fő 

U8 21 fő 12 fő 33 fő 

U9 17 fő 7 fő 24 fő 

U10 11 fő 10 fő 21 fő 

U11 16 fő 7 fő 23 fő 

U12 17 fő 4 fő 21 fő 

U13 20 fő 4 fő 24 fő 

U14 16 fő 3 fő 19 fő 

serdülő 14 fő 9 fő 23 fő 

Összesen: 149 fő 61 fő 210 fő 

 

 

A versenyengedéllyel nem rendelkező sportolók száma 23 fő. 

 

A szakosztály legfontosabb eredményei: 

 

Országos Serdülő Bajnokság 

nem korosztály bajnokság szakasza induló csapatok száma helyezés 

fiú U16-15 (1998-99) 
alapszakasz 10 3. 

felsőház 8 6. 



leány U15-14 (1999-2000) 
alapszakasz 10 3. 

felsőház 8 3. 

 

Megjegyzés: A leány felsőházban az 1-3. helyezettek azonos pontszámmal végeztek, csak a 

gólkülönbség döntötte el a helyezéseket. A Kecskeméti Sportiskola csak rosszabb 

gólkülönbségével maradt le az országos döntőről. 

 

Országos Utánpótlás Bajnokság 

nem korosztály bajnokság szakasza induló csapatok száma helyezés 

fiú 

U14  
régiós döntő 6 3. 

országos elődöntő 6 3. 

U12 
régiós döntő 4 3. 

országos elődöntő 6 5. 

leány 

U13 régiós döntő 6 5. 

U11 
régiós döntő 6 3. 

országos elődöntő 6 6. 

 

Megjegyzés: a régiós döntőből az 1-3. helyezettek jutottak az Országos Elődöntőbe, ahonnan 

az 1-2. helyezettek vehetnek részt a nyolccsapatos országos döntőben. 

 

Országos Kisiskolás Bajnokság 

nem korosztály induló csapatok száma helyezés 

fiú 

U10 13 2. 

U9 10 1. 

U8 15 1. 

U7 11 2. 

leány 

U9 17 4. 

U8 18 11. 

U7 14 7. 

 

Megjegyzés: a bajnokság mindkét nem esetében csak régiós szinten zajlott. 

 

Kupa eredmények 

Kalocsa Kupa 

nem korosztály induló csapatok száma helyezés 

fiú 
2003 3 2. 

2005 3 1. 

Pünkösd Kupa (Kecel) 

fiú 

U7 11 2. 

U8 11 4. 

U9 4 1. 

U10 14 7. 

U11 8 6. 

U12 10 1. 

U13 6 6. 

U14 5 5. 

serdülő 5 3. 

leány 

U7 10 9. 

U8 10 10. 

U9 10 1. 

U11 10 2. 

serdülő 3 1. 

 

Összegzésként elmondható, hogy az elmúlt bajnoki szezonban jelentősem sem a csoportok 

száma, sem a játékosok száma nem növekedett. A hangsúly elsősorban a minőségi képzésre 

helyeződött, amely az eredményekben is megmutatkozott. A szakosztály legtöbb csapata a 

korosztályos országos döntők küszöbéig jutott. Különösen jó eredmény ez annak tekintetében, 

hogy a szakosztály csapatai az utánpótlás-nevelés legfejlettebb régiójában (Bács-Kiskun, 

Csongrád, Békés) szerepeltek. 

 



 

RÖPLABDA FIÚ SZAKOSZTÁLY 

 

A szakosztályt a 2014/2015. tanévben ifj. Dunszt Ferenc vezetőedző és négy edző 

irányításával hat csoportban (2 mini, 3 gyermek, 1 serdülő) 104 fő sportoló alkotta. 

 

A szakosztály fő feladata a csapatok korosztályos országos döntőkre való felkészítése és az 

azokon történő minél eredményesebb szereplés volt. A felkészülési tornákon elért 

eredmények előrevetítették a későbbi sikeres szereplést. A csapatok a KESI megalakulása óta 

ebben a tanévben vették részt a legtöbb sportrendezvényen. A szakosztályban folyó szakmai 

munka színvonalát jellemzi, hogy minden tornáról érmekkel - sokszor a legfényesebbel – 

tértek haza. 

 

A szakosztály legfontosabb eredményei: 

 

verseny megnevezése helyezés 

Országos Kismini Kupa 2. 

Országos Mini Kupa  1. 

Országos Gyermek bajnokság 3. 

Országos Serdülő Bajnokság 2. 

 

A kettős játékengedélynek is köszönhetően az Országos Ifjúsági Kupán az 1., az Országos 

Junior Kupán a 2. helyen zártak a kecskeméti fiú röplabdások. A csapatokban hét, illetve 3 

sportiskolás játékos szerepelt. 

 

2015. július 30. és augusztus 5. között edzőtáborozásra került sor Dunavecsén. A táborban 

négy edző (Nagy Péter, Szabó István, Verebélyi Zsolt és Dunszt Ferenc) 29 gyerekkel 

dolgozott egy héten át, napi két edzésen. 

 

A 2014/2015. tanév legnagyobb elismerésének tekinthető, hogy a Magyar Röplabda 

Szövetség Szakmai Kollégiuma 2014. év legjobb utánpótlás edzőjének Verebélyi Zsoltot 

választotta. 

 

 

RÖPLABDA LEÁNY SZAKOSZTÁLY 

 

A szakosztályban a szakmai munka Szappanos Tibor vezetőedzővel és öt edzővel folyt. A 

szakosztály összlétszáma 176 játékosból áll, melyből 40 fő az igazolással rendelkező sportoló. 

 

A 2000-2001-es korosztály vezetőedzője Csizmadia Szabolcs, a másodedző Szappanos Máté, 

aki a RÖPKE-SE vezetőedzője, és erőnléti edzőként segíti a sportiskolás csoportok munkáját. 

 

 

 

 

 

Az ifjúsági, a serdülő és a gyermek korosztályban a folyamatos bajnoki mérkőzések után a 

döntőkön való jó szereplés volt az elsődleges cél. Az érintett csapatok közül egyedül a 

gyermek korosztálynak nem sikerült a döntőbe jutás.  

A korosztályos válogatottakban a szakosztály két játékosa szerepelt.  

 

A szakosztály kimagasló eredménye volt a 2015. június 24-29. között Hollandiában, Alkmaar 

városban megrendezett 49. Nemzetközi Gyermek Játékok röplabda versenyén elért 3. 

helyezés. 

 

Külön meg kell említeni a felnőtt csapatot foglalkoztató RÖPKE SE számára nyújtott 

segítséget. A csapat NB/II. osztályban megszerzett bajnoki címe és az első osztályban történő 



szereplésének kivívása a sportiskola anyagi és szervezeti biztonsága nélkül nem jöhetett volna 

létre. 

 

A szakosztály legfontosabb eredményei: 

 

verseny megnevezése eredmény 

Országos Kismini Kupa 2. 

Országos Mini Kupa normál csoport 6. 

Országos Mini Kupa kiemelt csoport 12. 

Országos Gyermek bajnokság 7. 

Országos Serdülő Bajnokság 2. 

Országos Ifjúsági Bajnokság 5. 

Diákolimpia Országos Döntő (VI. korcsoport) 6. 

Diákolimpia Országos Döntő (V. korcsoport) 3. 

Diákolimpia Országos Döntő (IV. korcsoport) 2. 

49. Nemzetközi Gyermek Játékok 3. 

 

 

ÖKÖLVÍVÓ SZAKOSZTÁLY 

 

Az ökölvívó szakosztályban Németh János vezetőedző és két edző irányítása mellett két 

csoportban 53 fő sportolt. 

 

A szakosztály a 2014/2015. tanévben eredményes bajnoki szezon zárt, melyet kiemelkedő 

hazai és nemzetközi sikerek tanúsítanak. 

 

A fiatal sportolókból összeállított csapat az Utánpótláskorú Ökölvívók Országos 

Seregszemléjén elnyerte a legeredményesebb junior csapat számára felajánlott kupát. Az 

Ökölvívó Junior Európa-bajnokságon László Szilárd a magyar csapat a legnagyszerűbb 

teljesítményt nyújtotta, mellyel kivívta a 2015. augusztus hónapban Oroszországban 

megrendezésre kerülő Ökölvívó Junior Világbajnokságon történő indulás jogát.                                                                                                                

 

Kalmár Beatrix az Ökölvívó Junior Világbajnokságon való szereplése és két megnyert hazai 

válogató versenyen nyújtott teljesítménye alapján bekerült az Ökölvívó Junior Európa-

bajnokság indulói közé, ahol 5. helyezést szerzett.  

Orbán Adrián a serdülő válogatott tagjaként az októberben megrendezésre kerülő Scool Boys 

Európa-bajnokságon indul.   

 

A szakosztály legfontosabb eredményei: 

 

verseny megnevezése sportoló eredmény 

Serdülő Európa-bajnokság Lakatos Erik 5. 

Női Junior Európa-bajnokság Kalmár Beatrix 5. 

Junior Európa-bajnokság László Szilárd 5. 

Női Junior Világbajnokság Kalmár Beatrix helyezetlen 

Serdülő Országos Bajnokság 

Orbán Béla 1. 

Orbán Adrián 2. 

Lakatos Erik 3 

Bakai István 3. 

Női Országos Bajnokság 

Deák Tímea (serdülő) 1. 

Kalmár Beatrix (junior) 1. 

Oláh Anita (ifjúsági) 1. 

Zsoldos Szilvia (ifjúsági) 3. 

Ifjúsági Országos Bajnokság Farkas Szilárd 3.. 

Énekes István Emlékverseny 

Szabó Áron 3. 

László Andor 3. 

Lázár Ábrahám 3. 

Kőrösi Dávid 3. 

Utánpótlás Ökölvívók Országos Seregszemléje László Szilárd 1. 



(Diákolimpia) Lakatos Erik 2. 

Rácz Dániel 2. 

Fehér Koppány 2. 

Orbán Adrián 2. 

Bakai István 3. 

Borsos Tamás 3. 

Vígh János 3. 

Czégai Krisztina 3. 

Faragó Kelly 3. 

Budapest Bajnokság (EB válogató) Kalmár Beatrix 1. 

Halásztelek Kupa (EB válogató) 
Kalmár Beatrix 1. 

Faragó Kelly 1. 

 

A sikeres felkészülés és az eddigi eredményes szereplés alapján a szakosztály bizakodva 

készül a 2015/2016. tanévben sorra kerülő korosztályos országos bajnokságokra. 

 

 

RÖGBI SZAKOSZTÁLY 

 

A rögbi szakosztály Kovács Attila edző irányításával 11 sportolóval - a kadet csapat 

munkájával - vette ki részét a sportszervezet életéből. 

 

A Kecskeméti Sportiskola kadet rögbi csapata az elmúlt tanévben zavartalanul tudott 

felkészülni és eredményesen szerepelt a korosztály számára rendezett bajnokságban és 

kupában. A csapat a bajnoki idény alatt a Széktói Stadionban, alapozó időszakban a 

Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája 

sportcsarnokában készült heti három alkalommal. A szakosztály fő profilja a klasszikus 15-ös 

(union) játékra történő felkészítés. 

 

Tekintettel azonban arra, hogy a rögbi 7-es változatát a Magyar Rögbi Szövetség, valamint a 

Magyar Olimpiai Bizottság is preferálja (a sportág szerepel a 2016. évi Nyári Olimpiai 

Játékok programjában) a szakosztályon belül is nagyobb hangsúlyt került erre a 

játékváltozatra. A létszámgondok ellenére a tavaszi hetes fordulókra határozott javulás 

mutatkozott. 

 

A 2015-es esztendő tavaszi bajnoki mérkőzésein az elmúlt évhez képest a kadet csapat kicsit 

visszafogottabban szerepelt és a 6. helyen zárta az évet. 

 

A kecskeméti rögbi sport – így a kadet is – hagyományosan több játékossal erősíti a nemzeti 

válogatottat. Az elmúlt szezonban a szakosztály két tagja szerepelt az U16-os nemzeti 

csapatban. 

 

 

 

A Kecskeméti Atlétika és Rugby Club az utánpótlás-nevelés megújítására végrehajtási tervet 

dolgozott ki. A program megvalósítása a Kecskeméti Sportiskolával együttműködve 2015. 

augusztus hónapban kezdődött el. 

 

 

ÚSZÓ SZAKOSZTÁLY 

 

A 2014/15. évben a Kecskeméti Sportiskola úszószakosztálya oktatással és utánpótlás korú 

versenyzők nevelésével foglalkozott, melyet az alábbiak szerint látott el: 

 

A szakosztályban tevékenykedő szakemberek és feladataik: 

 

A 140 sportoló hat edző irányításával sportolt. A sportszakemberek közül ki kell emelni 

Bálint Zoltán személyét, aki a szakosztályban végzett munkáján kívül a BÁCSVÍZ – 



Kecskeméti Vízmű Sport Club segédedzőjeként gondozta a sportszervezetbe történő 

átigazolás folyamatát. 

 

edző/oktató neve tevékenység 

Hajdú Enikő óvodai és esti oktatás 

Ifj. Szabó László óvodai oktatás, utánpótlás (béka II. csoport) edzés 

Paksi Csilla óvodai oktatás, rekreációs csoport edzés 

Hajdú László esti oktatás, utánpótlás (béka I. csoport) edzés 

Bács Ferenc esti oktatás 

Bálint Zoltán 
utánpótlás (delfin csoport) edzés biztosítva az átmenetet 

a két egyesület közt) 

 

 

Csoportok: 

 

A 2014/2015-ös tanévben közel 1500 gyermek vett részt a kötelező óvodai oktatás: 

oktatásban. Hétköznap 8.00 órától 11.00, illetve 12.00 óráig váltották egymást város 

óvodáinak csoportjai. Egy-egy csoport 10 órás ingyenes képzésben vett részt, melynek 

elsődleges célja a vízhez-szoktatás, az ügyesebb vagy alapképzéssel rendelkező gyerekek 

továbbképzése, majd a délutáni/esti oktatásba való irányítása volt. 

 

A délutáni/esti oktatás keretein belül három (kezdő, középhaladó, haladó) szinten folyt a 

képzés. A haladó tanfolyam után lehetőség volt a továbbfejlődésre, a legkisebbek az 

utánpótlás csoportokban, a versenysportban nem érdekeltek a rekreációs csoportban 

sportolhattak tovább. 

 

Az utánpótlás csoportok közül a béka korosztály részére hétköznapokon a Kecskeméti 

Fürdőben és a Református Tanuszodában folyt a képzés. A delfin korcsoport a Kecskeméti 

Fürdőben készült, heti öt alkalommal, másfél óra időtartamban, hetente háromszor külön 

tornával kiegészítve. 

 

A szeptemberben induló csoportok sportolóinak többsége novemberben tette le mellúszásból 

a szakmai minimum vizsgát. Május 6-án került sor a hát és gyorsúszás szakmai minimum 

vizsgájára. 

 

Hétköznapokon, közvetlen az iskolai órák után a rekreációs csoport biztosítja az úszás 

lehetőségét azok számára, akik a tudásukat kívánják fejleszteni, kiöregedtek a 

versenysportból, egészségük megőrzésének érdekében vagy a testnevelés órák köznevelési 

intézményen kívüli elvégzése céljából úsznak. 

 

 

 

 

Nyári táborok: 

 

2015. június 22. és augusztus 13. között nyolc turnusban indult nyári táborozás, napi kettő 

oktatással. A foglalkozások jó idő esetén a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark, rossz 

idő estén a Kecskeméti Fürdő medencéiben folytak.  

 

Magyar Úszó Szövetség Aranyjelvénye Programja 

 

A Magyar Úszó Szövetség által engedélyezett versenyeken úszott időeredményekkel lehet 

elérni az arany, ezüst, bronzjelvényes szinteket. 

Az időeredményeket hivatalos szintidő táblázat tartalmazza. Az egyesületek az elmúlt 2 évben 

támogatást kaptak/kapnak a szövetségtől, a teljesített jelvényes szintek darabszámának 

függvényében. 

 



2015-ben, a január 1-június 30. közötti időszakban a Kecskeméti Sportiskola versenyzői 78 

db jelvényes szintet teljesítettek! 

 

A szakosztály legfontosabb eredményei: 

 

 Gyermekkorúak Országos Úszóbajnoksága  

 

2014. július 23-26. között Miskolcon került megrendezésre a 73 egyesület, 537 versenyzőjét 

felvonultató verseny. A Kecskeméti Sportiskolát Lajter Szabolcs elsőéves versenyző 

képviselte. 

 

 IV. Aranyhomok Kupa Nemzetközi Úszóverseny I. forduló  

 

2015. február 21-én került megrendezésre a Kecskeméti Fürdőben, a IV. Aranyhomok Kupa 

Nemzetközi Úszóverseny I. fordulója. A versenyen 32 egyesület 564 versenyzője állt rajthoz 

(267 női és 297 férfi). Az összesített pontversenyben az első helyen az MTK csapata végzett 

780 ponttal, megelőzve a Kőbánya SC (695 pont), valamint a BÁCSVÍZ-KVSC-KESI 

csapatát (689 pont). Az éremtáblázaton a Kőbánya SC végzett az élen az MTK és a 

BÁCSVÍZ-KVSC-KESI előtt. 

 

 VII. EMEL Kupa, Baja  

Hetedik alkalommal, 15 csapat részvételével került megrendezésre az EMEL Kupa Baján. A 

nemzetközi úszóversenyen az utánpótlás, azaz 12 év alatti versenyzők mérettethették meg 

magukat. A Bácsvíz-KVSC és a Kecskeméti Sportiskola 42 fős csapattal vett részt a 

versenyen, melyen a legeredményesebbnek a Kecskeméti Sportiskola versenyzői bizonyultak. 
A korosztályok legjobbja a fiúknál a 2007-es születésűek és fiatalabbak között Kenderes 

István, a 2005-ös lányoknál Pajor Franciska, a 2007-es és fiatalabbak között pedig 

Kosztolányi Anna lett. 

 

 IV. Aranyhomok Kupa Nemzetközi Úszóverseny II. forduló 

 

2015. április 25-én került megrendezésre a Kecskeméti Fürdőben, a IV. Aranyhomok Kupa 

Nemzetközi Úszóverseny II. fordulója. A versenyen 33 egyesület 548 versenyzője állt rajthoz 

(266 női és 282 férfi). A közel 8 óra alatt 765 férfi rajt, 807 női rajt és 66 váltórajt került 

lebonyolításra. Az összesített pontversenyben, a második fordulóban a Kőbánya SC végzett az 

első helyen (1025 pont), megelőzve az MTK csapatát (917 pont), valamint a BÁCSVÍZ-

KVSC-KESI csapatát (810 pont). 

 

A két forduló alapján az összesített csapatversenyben a Kőbánya SC végzett az első helyen, 

második helyezést ért el az MTK, míg a BÁCSVÍZ-KVSC-KESI a harmadik helyen zárt.  

 

 

 

 

 XII. Kuchinka Vilmos Emlékverseny, Kiskunfélegyháza 

A hagyományosan megrendezésre kerülő Kuchinka Vilmos emlékére megrendezésre kerülő 

úszóversenyen. 8 csapat 262 versenyzője lépett rajtkőre. A Bácsvíz-KVSC-KESI nyerte a 

csapatversenyt. A legeredményesebb vidéki leány versenyző Pajor Franciska lett. 

 

 Bácsvíz Kupa, Kecskemét  

 

2015. május 16-17-én harmincadik alkalommal rendezték meg a Bácsvíz Kupa Nemzetközi 

Úszóversenyt, melyen 43 egyesület 529 versenyzője lépett rajtkőre. 

 

A csapatversenyt az MTK-t és a Kőbánya SC-t megelőzve a Bácsvíz-KVSC- KESI csapata 

nyerte. 



 

A Kecskeméti Sportiskola úszói, a versenyek során a Bácsvíz-KVSC-vel közös csapatot 

alkotva a kétfordulós Aranyhomok kupán 3. helyezést ért el, valamint megnyerték a VII. 

Emel Kupát, a Bácsvíz Kupát, valamint a XII. Kuchinka Vilmos Emlékversenyt.  

 

A KESI úszói - mint legeredményesebb sportolók - számos különdíjat is begyűjtöttek a 

versenyek során (Pajor Franciska: Emel Kupa, Kuchinka Vilmos Emlékverseny); Kosztolányi 

Anna és Kenderes István (Emel Kupa). 

 

 

VÍZILABDA FIÚ ÉS LEÁNY SZAKOSZTÁLY 

 

A vízilabda szakosztályban Monostori Attila fiú- és Sallai Csanád leány vezetőedző 

irányításával hat edző felügyelete mellett nyolc csoportban, 158 sportoló részvételével zajlott 

a munka. 

 

A 2014/2015-s évben a vízilabda szakosztály kilenc csapatot indított a korosztályos 

bajnokságokban, melyből hat csapat az Országos Bajnokságban, három csapat a Budapest 

Bajnokságban szerepelt. 

 

Kettő csapat indult a budapesti Königh György Gyermek Bajnokságban és egy csapat a 

budapesti Markovits Kálmán Gyermek Bajnokságban vett részt. 

 

A bajnokságokra történő felkészülés 2014. július hónapban napi két edzéssel (délelőtt 

szárazföldi és vízi, délután vízi edzés) vette kezdetét, amely edzésszám az év közben heti öt 

alkalomra növekedett. 

 

A gyermek leány korosztály eredményei a szakosztály létszámához, és lehetőségeihez képest 

elfogadhatónak mondhatók. Az elvégzett munka eredményét mutatja, hogy a 13 csapattagból 

öt fő rendszeres résztvevője volt a korosztályos tehetséggondozó (válogatott) edzéseknek, 

valamint Faragó Kamilla az összesített pontversenyben (ahol a bajnokság összes játékosa 

szerepel) az 1 helyen végzett. 

 

A szakosztály együttesei közül az elmúlt tanévben a legnagyobb figyelmet a serdülő leány 

csapat kapta. A gyermek korosztály tagjaival kiegészített serdülőkorú csapat a bajnokságban 

résztvevő 12 csapatból a hatodik helyen végzett. A bajnokságban vezetett különböző 

táblázatokban többen is az első 20 közé kerültek. A játékosok egész évben nagy terhelésnek 

voltak kitéve, mert az ifjúsági és a felnőtt bajnokságot is végigjátszották. 

 

Az ifjúsági korosztályban a szakosztály mindössze két játékossal rendelkezik. A 

bajnokságban a serdülőkorú játékosok játszottak kiegészülve a két ifjúsági korú sportolóval.  

 

A leányok az elmúlt évhez képest sokkal több mérkőzésen szerepeltek, mert a gyermek-

korúak felfelé játszottak a serdülő és ifjúsági bajnokságba, a serdülők pedig az ifjúsági és a 

felnőtt OB/1-es bajnokságba.  

 

A Kecskeméti Sportiskola Vízilabda Fiú Szakosztálya a Budapest Bajnokságban két 

korosztályból összeállított csapatot indított KESI II. néven. A csapat célja nem az 

eredményesség, hanem játékrutin, a tapasztalatszerzés volt. Az egész éves munka 

kézzelfogható eredménye volt, hogy a bajnokság lezárása után, az ország legjobb csapatai 

részvételével megrendezett Beck Péter Emléktornán győztes csapatból tíz játékos tagja volt a 

KESI II. csapatnak is. 

 

A 2003-as születésű gyermekekből összeállított KESI I. csapat a Königh György Gyermek 

Bajnokságban vett részt. A csapat két játékosa tagja a korosztályos tehetséggondozó 

programnak (Festő Hegedűs Bence, Gyapjas Viktor).  

 



A 2002-es korosztály a Markovits Kálmán Gyermek Bajnokság alapszakaszának minden 

mérkőzését megnyerve a felsőházba jutott, ahol a 4. helyezést szerezte meg. A csapat 2015. 

május hónapban Barcelonában a FINAL KIDS utánpótlás tornán vett részt, ahol legjobb 

magyar csapatként a 10. helyen végzett. Ebben a korosztályban négy fiú játékos és két leány 

játékos is tagja a korosztályos tehetséggondozó programnak. 

 

2014. december 6-11. között Ausztráliában, Lake Macquarie városban került megrendezésre a 

48. Nemzetközi Gyermek Játékok program, amelyen 30 ország 80 városának több mint 1500 

sportolója vett részt, közöttük a Kecskemét város fiatal sportolóiból álló delegáció. 

 

A pólósok torna döntőjébe jutottak, ahol az a Los Angeles volt az ellenfél, amely a 

csoportmérkőzések során jobbnak bizonyult csapatunknál. A kecskeméti sportolók a remek 

hangulatú, magas színvonalú mérkőzésen 8-6-ra nyertek, mellyel megszerezték a torna első 

helyét. 

 

A szakosztály legfontosabb eredményei: 

 

verseny megnevezése eredmény 

2003-as korosztály (II. csapat) 22. 

2003-as korosztály (I. csapat) 9. 

2002-es korosztály 4. 

Országos Leány Gyermek Bajnokság 9. 

Országos Leány Serdülő Bajnokság 6. 

Országos Leány Ifjúsági Bajnokság 7. 

Országos Fiú Gyermek Bajnokság Keleti-csoport 2. 

Országos Fiú Serdülő Bajnokság Keleti-csoport 4. 

Országos Fiú Ifjúsági Bajnokság Keleti-csoport 7. 

Final Kids Nemzetközi Torna (Barcelona) 10. 

Nemzetközi Gyermek Játékok (Lake Maquaire) 1. 

Dömper Kupa 2. 

Fürdő Kupa 1. 

Beck Péter Kupa 1. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A látvány csapatsportágak támogatását lehetővé tévő társasági adóról és az osztalékadóról 

szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) jelentősen segítette az érintett négy 

szakosztály munkáját. A megjelenő források új kihívások elé állították mind az érintett 

szakosztályokat, mind a sportiskola egészét.  

 

Az úgynevezett TAO-s szakosztályok működése a finanszírozási forma által biztosított, 

azonban a nem TAO-s szakosztályok (tíz szakosztály!) működésének lehetőségei jóval 

korlátozottabbak. Sajnos az adott pályázati időszakról a következő évre áthúzódó támogatási 

összegek zavarják és gátolják a sportiskola szakosztályai reális pénzügyi megítélését. 
 

A Kecskeméti Sportiskola továbbra is törekszik a Tao tv. által biztosított lehetőségek 

maximális kihasználására, egyúttal bízunk benne, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata továbbra is segítséget nyújt ezirányú tevékenységünkhöz.  

 

A 2014/2015-ös TAO-s időszak jóváhagyott és megszerzett forrásai a következőek voltak: 

 

Sportág Szakszövetség által 

jóváhagyott összeg 

Befolyt összeg 

kézilabda 45.632.010.-Ft 31.832.010.-Ft 

vízilabda 61.613.030.-Ft 39.285.000.-Ft 

Összesen: 107.245.040.-Ft 71.117.010.-Ft 

 



A hiányzó összegek a szakszövetségek felé benyújtott hosszabbítási kérelmek alapján még 

begyűjthetőek. 

 

Köszönetet mondunk minden támogatónknak, legfőképpen Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének, hogy mind erkölcsileg, mind komoly anyagi források biztosításával 

támogatta a Kecskeméti Sportiskolát. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata példaértékűen tartja szem előtt a város 

fiatalságáról történő gondoskodást és a sportolásához szükséges feltételek biztosítását, melyet 

ezúton is tisztelettel köszönünk edzőink és sportoló fiataljaink nevében.  

 

 

 

Kecskemét, 2015. szeptember 24. 

 
 

           Szenes Márton  

          ügyvezető igazgató 


