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ELŐTERJESZTÉS  

- a Képviselő-testülethez –  

 

a Tiszavasvári Sportegyesület 2009. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének 

alakulásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseit alapul véve Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2009. (I.22.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Sportkoncepciójának módosítását.  

A törvényben a települési önkormányzatok számára meghatározott feladatok között a 

versenysport tevékenység nem szerepel. E terület azonban a városmarketing, a szórakoztatás, 

a diák- és szabadidősportra gyakorolt pozitív hatása miatt alapvető jelentőségű, ezért biztosít 

városunk bizonyos mértékű támogatást sportszervezetei számára. 

A helyi sportegyesületek finanszírozását a Képviselő-testület az ún. költségvetési rendeletben 

rögzíti, az önkormányzati támogatás arányait pedig az említett Sportkoncepcióban hagyja jóvá 

a tárgyévi költségvetés jóváhagyását megelőzően a támogatási összeg ismerete nélkül.  

Az így meghatározott támogatási összeg alapján került megkötésre az a támogatási szerződés, 

amely a Tiszavasvári Sportegyesület részére teljes körű, összesített pénzügyi elszámolás és 

szakmai beszámoló készítését írta elő. Az egyesület szakosztályai közötti támogatás felosztása 

a Sportkoncepcióban korábban jóváhagyásra került, módosítását jelenleg nem javaslom. A 

beszámoló jóváhagyása az előző évi szakmai beszámolók, a kialakított szempontrendszer és a 

szakbizottság véleménye alapján a Képviselő-testület hatásköre. 

 

A Tiszavasvári Sportegyesület városunkban önálló civil szervezetként tevékenykedik. A 

szervezet jelenleg 8 szakosztállyal működik. Az elnök az egyes szakosztályok által benyújtott 

beszámolókat, az egyesületi beszámolót és a pénzügyi jelentést a támogatási szerződésben 

meghatározott határidőig eljuttatta a Polgármesteri Hivatalba, így az teljes terjedelmében a 

határozat-tervezet mellékletét képezi. 

 

Fentiekre tekintettel kérem Önöket a Tiszavasvári Sportegyesület 2009. évi szakmai és 

gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására és elfogadására! 

  

Tiszavasvári, 2010. február 04. 

 

 

        R o z g o n y i  Attila 

         polgármester 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

..../2010. (II.11.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Sportegyesület 2009. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének 

alakulásáról 

 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1./ az egyesület elnöke által készített - a Tiszavasvári Sportegyesület 2009. évi szakmai és 

gazdálkodási tevékenységéről szóló - beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

2./ felkéri a város Polgármesterét, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal.         Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A …/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A TISZAVASVÁRI SPORTEGYESÜLET 2009. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

 

Szervezet neve: Tiszavasvári Sportegyesület 

Szervezet címe: 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. 

Képviselő: Szabó Pál 

Adószám: 18792526-2-15 

Bankszámlaszám: OTP 11744144-20001962 

Elérhetőség: e-mail: tsetv@freemail.hu,tsesportcsarnok@freemail.hu, 

                     telefon: 06-42-520-084 

 

 

 

Egyesületünk 2009 évben 8 szakosztállyal működött. Ezek a labdarúgás I. (megye I.), 

labdarúgás II. (megye IV.), kézilabda (NB II.), röplabda (NB II.), sakk (NB II.), szektorlabda 

(NB I.), karate, tömegsport. 

Tömegsport szakosztályunk két csoportot is magában foglal ezek az íjászok és a teniszezők. 

Szakosztályaink az önkormányzati támogatáson felül saját bevételeikkel szabadon 

rendelkeznek. Az egyesület által nyert pályázati támogatások és egyesületi bevételek elosztása 

az elnökség hatáskörébe tartozik. 

Az egyesület 2009-ben új elnökségi tagot választott, mivel Lázár István távozott a 

vezetőségből. Az ő helyére László Zoltán került. Ugyanezen a közgyűlésen határozott a 

tagság a szervezet közhasznúvá válásáról. A Tiszavasvári Sportegyesület 2009 októberétől 

közhasznú szervezetként működik. Ez előnyt jelent számunkra a pályázati lehetőségek 

szempontjából. 

Február 1-től az egyesület működteti Tiszavasvári sportintézményeit. Ezek a sportpálya, 

sportcsarnok,extrém pálya,salakos sportpálya és a lakótelepi teniszpálya. A pályák 

működtetése segítséget nyújt az egyesület életében, ugyanis eddig bérleti díj ellenében 

használhattuk ezeket. 

 

Az intézmények karbantartása és eszközparkjának fejlesztése nagy munkát adott az egyesület 

számára, amiből a városi önkormányzat segítséget nyújtott.  

A legnagyobb fejlesztés a sportpályán található faház felújítása volt. Ezt az Önkormányzati 

Minisztérium által kiírt SLF-09 pályázatán nyert 1.8 millió forint tette lehetővé. A felújított 

épület funkciójában és minőségében bővült és javult. Az önkormányzat megfelelő környezetet 

teremtett az új kerítéssel és kapuval a szabadtéren sportolni vágyók számára. Közös erővel új 

jegypénztárt építettünk. A pálya füvének kezelésére új fűnyírótraktort és kézi fűnyírót 

vásároltunk. 

A sportcsarnok nyári karbantartása során a külső nyílászárók festése történt. Az őszi és téli 

hónapokban belső festés, szaniterek cseréje történt és történik. Az elavult és elhasználódott 

hangosítás cseréje is megtörtént. 

A lakótelepi teniszpálya felújítása is megtörtént. Ezt szintén közös erővel és összefogással 

sikerült a városnak megvalósítani. Ehhez egyesületünk csekély anyagi segítséget és lelkes 

segítőket tudott adni. 

Az SLF-09 pályázaton kívül még egy sikeres pályázatunk volt. Működésre az NCA-09 

pályázaton 800.000 Ft nyertünk. 

mailto:tsetv@freemail.hu,tsesportcsarnok@freemail.hu


Feladataink között szerepel az iskolai testnevelés órák számára biztosítani a megfelelő 

környezetet. Ez a 2009/2010 tanévben a Tiszavasvári Középiskola Szakiskola és Kollégium 

diákjain kívül a Tiszavasvári Általános Iskolai tanulóinak is a sportcsarnok jelenti az órák 

helyszínét. Ezen kívül a diáksport, versenysport és szabadidősport résztvevői használják a 

sportcsarnokot és a sportpályát. Rendezvényeinket önállóan vagy más civil szervezetekkel 

együttműködve szervezzük (mellékelve TSE rendezvényei mellékletben). 

2010 júniusában városunk sportcsarnoka is helyszíne lesz a XX. Férfi és Női Főiskolás és 

Egyetemi Kézilabda Világbajnokságnak. A rendezvény komolyságát jelzi, hogy először 

rendezik a férfiak és nők versenyeit egy helyen és időben. Szeretnénk a szervezéssel és 

lebonyolítással megfelelően képviselni városunkat és jó hírnevét öregbíteni. 

 

 

Tiszavasvári, 2010. január 24. 

 

 

 

 

                                         /: Szabó Pál :/ 

 Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A beszámoló 1. sz. melléklete 

 

Beszámoló 

a Tiszavasvári SE Labdarugó szakosztály 2009. évi tevékenységéről 
 

Bajnokságokban való részvétel 

A labdarugó szakosztály csapatai 2009évben is a SZ-SZ-Bereg Megyei Labdarugó bajnokság 

első osztályában neveztek és szerepeltek 

2008/2009 évi bajnokág végeredmény: 

Felnőtt csapat (22fő) a bajnokságban a 6. helyet szerezte meg (edző. Fecsku István). Fazekas 

Viktor a gól lövő lista második helyén végzett 

Ifjúsági csapat (20-22fő) a bajnokságban a 3. helyet szerezte meg (edző: Héri Géza) Szolyka 

Gergő a gól lövő lista második helyén végzett 

Serdülő csapat U16 (20-22fő) a bajnokságban a 12. helyet szerezte meg csoportjában (edző: 

Széki József) 

Serdülő csapat U13 (20-22 fő) a bajnokságban a 6. helyet (11 csapatból) szerezte meg 

csoportjában 

2009/2010 évi bajnokág őszi szezon: 

Felnőtt csapat (22fő) a bajnokságban a 9. helyen áll (edző. Fecsku István) Fazekas Viktor a 

gól lövő lista második helyén áll 

Ifjúsági csapat (20-22fő) a bajnokságban veretlenül az 1. helyen áll, 16 győzelem egy 

döntetlennel (edző: Héri Géza). Szolyka Gergő, aki 2009-ben megkapta futball sportágban 

SZ-SZ-B Megyében az év ifjúsági versenyzője címet, a gól lövő lista élén áll 32 lőtt góllal, 

míg Vámos Norbert ugyanezen listán a harmadik 25 lőtt góllal. 

Serdülő csapat U16 (15-16 fő) a bajnokságban a 6. helyen áll csoportjában (edző: Széki 

József) 

Serdülő csapat U13 (20-22 fő) a bajnokságban 2. helyen áll csoportjában így esély látszik a 

bajnokság végén a rájátszásban való részvételre. Lakatos Jenő 23 gólnál tart. 

Feladatunk a tavaszi szezonban az utánpótlás csapatok szervezésének szinten tartása a 

eredményeik helyezéseik megtartása, több tehetséges gyerek játékára lehet felfigyelni akik 

remélhetőleg biztosítják az idősebb korosztályok utánpótlását. 

Egyéb rendezvényeink: 

A bajnokságok szünetében részt vettünk a Joma Kupa kis pályás felkészülési tornán, melynek 

csoportmérkőzésit Tiszavasváriban rendezték. A döntőig jutott csapatunk ahol 6lett és 

megkapta a legsportszerűbb csapat címet.  

Megrendeztük a V. Bohács Sándor emléktornát Tiszavasváriban 4 csapat közül első lett 

csapatunk. 

Helyet adtunk és a lebonyolításban részt vettünk a megyei szervezésű Jonatán Kupa 

csoportmérkőzéseinek. 

Utánpótlás nevelés területén 3 korosztályos (U7, U9, U11) országos MLSZ-NUPI program 

megyei szervezésű tornáin vettünk részt, melyek tavaszi és őszi 3-3fordulóját sporttelepünkön 

rendeztünk meg. A körzeti toborzásvezető, és versenyeztetést irányító Fecsku István. Az 

edzéseket Fazekas Viktor, Szabó Zoltán, Fedor Jolán irányítják. 

Augusztusban 1 hetes utánpótlás tábort szerveztünk Szabó Pál, Fecsku István és Fazekas 

Viktor irányításával. 

Több utánpótlás mérkőzésen és tornán vettek részt a Fazekas Viktor és Szabó Zoltán által 

irányított korosztályos csapatok. 

Felszerelések, működés, létesítmények 

A szakosztály működéséhez szükséges anyagi feltételeket az önkormányzat mellett több 

vállalkozás és vállalkozó reklámszerződéses összege biztosítja. 



A szakosztály igazolt versenyzői megfelelő létszámban látogatják az edzéseket, a személyi 

kapcsolatok jók. A közösségi hangulat jó szinten tartásához néhány önkéntesen segítő és 

munkát végző személy járul hozzá. 

A szakosztály sportfelszerelései a működéshez, és versenyeztetéshez megfelelőek. Az 

utánpótlás korosztály részére egyéni felajánlásból 2-2 garnitúra szerelést és több labdát 

kaptunk 

Az edzéseinket és a mérkőzéseket a Liget úti sporttelepen rendezzük, mely körülmények 

jelenleg elfogadhatók, de az öltözők műszaki állapotának (fűtési rendszer korszerűsítése, 

mivel jelenlegi üzemeléssel az öltözőkben és a gondnoki lakásban nem tartható a kívánt 

legalább 20 C fokos hőmérséklet) szinten tartása és kis mértékű fejlesztése a jövőben is 

szükséges lenne. A sporttelep környékének rendberakása (önkormányzat segítségével) 

kerítésen belül folytatódott, a jövőben biztosítani kell az rendezett területek és pályák  

karbantartását. Szükséges a kerítésen kívüli rész (5m-es sáv) tisztántartása.  A kerítés cseréje 

(Önkormányzat) részben lett elvégezve ill. a jegykiadó épület felújításra került.  

Az edzőpálya világítási rendszere jól működik, így csapataink edzéseit kora tavaszi, késő őszi 

és téli időszakban villany világítás mellett tudjuk megtartani. 

Pályázati segítséggel sikerült felújítani a faház épületét, melynek használatára több eseményt 

kellene szervezni. 

Szükségesnek tartjuk a salakpálya rendbetételét, állapotának sportolásra való alkalmassá 

tételét, állagának megóvását. 

A szakosztály vezetése az egyesület elnökségétől a szükséges támogatást megkapja.  

A pályagondnoki feladatok ellátása a működéshez, versenyeztetéshez igazodik. 

A mérkőzések látogatottsága sajnos nem emelkedett az elmúlt évben sem.  

A hazai mérkőzéseinket a városi televízió stábja felveszi, így többen otthon is megnézhetik 

azokat.  

A rendezés színvonala a polgárőrség segítségével jó. Továbbra is gond, hogy a sportpályát 

illetéktelenek használják, bár ez a kapuk elkészültével csökkent, zavarva ezzel a szervezett 

foglakozásokat. Nem egy alkalommal volt tapasztalható az építmények és berendezések 

szándékos rongálása. 

Fentieket ismerve elmondható, hogy jelenleg nagy odafigyeléssel, takarékos gazdálkodással a 

megyei első osztályban való szereplés biztosítható. A biztosabb háttér megteremtéséhez mind 

az egyesület elnökségétől, mind az önkormányzattól nagyobb segítségére (támogatók 

megnyerése) van szüksége a szakosztálynak, hogy ezen a szinten tudja biztosítani a 

tiszavasvári és környékbeli fiatalok versenyszerű sportolását. 

A labdarugó pályákat, sporttelepet működtető Városi Sportközpontnak a jövőben még többet 

kell fordítani a létesítmények megfelelő üzemeltetésére, az állagmegóvásra és fejlesztésre. 

 

Tiszavasvári, 2010-01-31. 

 

 

                                /: László Zoltán :/ 

                     szakosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 



A beszámoló 2. sz. melléklete 

 

 

BESZÁMOLÓ A LABDARÚGÓ II. SZAKOSZTÁLY 2009. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

A szakosztály létszáma: 

A szakosztály életében a 2009-es év az ellentmondások éve lett, szinte minden területen. 

Annak ellenére, hogy a 2008/2009-es bajnokságot a második helyen zártuk, a szakosztály 

létszáma 10 fővel csökkent. A csökkenés megoszlik a tömegsport és a versenysport között, 

hiszen a tömegsport 16 főről 11-re csökkent, míg a versenysport 30 főről 25 főre. Ennek 

részben sérülések, illetve átigazolási okai vannak, valamint a pénzügyi nehézségek is 

hozzájárultak a tagok kilépéséhez. 

 

Szakmai munka:  

Lakatos István játékos edzőnk 2009. tavaszán sikerrel folytatta tovább az ősszel megkezdett 

munkát. Magáért beszél, hogy 1 ponttal lemaradva az első helytől és 18 ponttal megelőzve a 

harmadik helyezettet ezüstérmesek lettünk. Mindössze 20 gólt kaptunk és kiérdemeltük a 

legsportszerűbb csapat címet is. A Magyar Kupában megyei I. és III. osztályú csapatot kiütve 

3 fordulóig maradtunk talpon, ami az egész országot tekintve is csak néhány csapatnak 

sikerült. Úgy gondolom, ha a körülményekben nincs változás, akkor a jövőnk még ennél is 

szebb lehetne, de sajnos ez nem így alakult. A 2008-as év pénzügyi hiányának ledolgozása a 

csapatépítés rovására ment, és ennek következtében azok a játékosok, akik kevesebb 

lehetőséget kaptak arra kényszerítették a szakosztály vezetését, hogy változtasson az 

elvárásokban. Nem szabad elfelejteni, hogy speciális a szakosztályunk működése, mert a 

sportolók jelentős anyagi terheket vállalnak a működésből, melyre tekintettel részben jogosan 

várják el a versenyzés lehetőségét. Ezen változások miatt néhány meghatározó játékos a 

2009/2010-es bajnoki évet nem kezdte el, vagy nem nálunk. Többek között az edzőnk is ezt 

tette, így Szabó Zoltán vette át a szakmai irányítást. Az őszi szezont a 9. helyen zártuk, amire 

büszkék nem lehetünk, de az említett változások miatt sokkal jobb eredményben nem is 

reménykedhettünk. Biztató jel az, hogy sikerült ledolgoznunk a pénzügyi hiányt és ha 2010-

ben jobb anyagi helyzetben leszünk, akkor annak az eredményekben is jelentkeznie kell. 

 

Pénzügyi helyzet:        

A 2009. évi önkormányzati támogatás teljes egészében a 2008-as hiányra kellett fordítanunk 

és a problémát tetőzte, hogy a gazdasági válság következtében a szponzoraink is 

megszüntették a támogatást. Mindezek miatt a költségeket minimális szintre kellett 

szorítanunk és csak a szakosztály tagjainak támogatásából tudtunk működőképesek maradni. 

A költségtakarékosság miatt majdnem minden mérkőzésre saját gépkocsival utaztunk, de az 

élet megmutatta, hogy ez sem járható. Júniusban a jégeső 4 csapattag gépkocsijában több 

százezres kárt okozott. Az összes kiadásunkat 800 eFt-ra sikerült leredukálni, de ez a szint 

hosszabb távon nem tartható. Nyomtatványokra, felszerelésre csak 50 eFt-ot költöttünk, de 

ez jövőre már nem tartható, mert sportszárakat biztosan venni kell. Az utazási költségünk 

150 eFt volt, de jobb lett volna, ha busszal utazunk (jégkár). A saját gépkocsival történő 

utazás a csapatépítésnek sem tesz jót. A bírói költségek, nevezési díjak, tagdíjak, engedélyek, 

átigazolások közel 500 eFt-ot tettek ki, de ennél kevesebb már ez sem lehet. Gyakorlatilag 

ősszel, illetve télen felkészítő tornákra nem is mentünk. Étkezésre, rendezői díjakra kb. 100 

eFt-ot költöttünk. Ez az év megmutatta, hogy pénz nélkül jó szakmai munka sem várható el és 

a működésünkhöz minimálisan 1 MFt szükséges. 

 

Tiszavasvári, 2010. január 31.                                                                                                                                    



A beszámoló 3. sz. melléklete 

 

BESZÁMOLÓ A KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY 2009. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

Új év, új kihívás. Mint mindenben a kézilabda sportban sincs két egyforma év.  

Jönnek a nem várt dolgok az eredmények mellet. 

2008 év végét, amit az idő bebizonyít, egy jó edzőváltással fejeztük be, ami hozta is az 

eredményt. A tavaszi fordulóban, a remény szinten sem gondolt előkelő 5. helyen zártuk a 

bajnokságot. Ez egyértelműen Rácz Sándor szakedzőnek köszönhető.    

Az ifi csapatunk - Marozs László edző vezetésével - akiknek ezúton is gratulálok, a második 

helyen végeztek, két ponttal lemaradva az aranyról! 

Ebben a lemaradásban benne van az amit sürgősen orvosolni kell,  -  a fiatalok elvándorlása! 

Sajnálatos, hogy jó és kiváló képességű gyerekek 14-18 évesen mennek el tanulni és 

kézilabdázni városunkból a jobb oktatás és kézilabdázás reményében.  

Az ifi csapatunkból   például az elmúlt évben öten távoztak, ami egyértelműen mutatja a jó 

szakmai hátterünket. Sajnos ezeket a gyerekeket már nem tudjuk beépíteni a  felnőtt csapatba 

ezért annak építése nehézségeket okoz.  

Ezt a helyzetet segítheti a kézilabda tagozatú sportosztály beindulása. 

Személy szerint ennek nagyon örülök és gratulálok is ehhez a lépéshez.  

A 2009/2010-es évet elég nehezen tudtuk elkezdeni az előbb említett problémák miatt, sőt a 

megmaradt játékosok közül még igazoltak is el felnőtt játékosokat, ami a felnőtt csapatunk 

helyzetét nehezítette meg. Ez meglátszott az eredményünkben is, hiszen a bajnokság elején 

sokáig a 2. helyen voltunk, aztán ahogy telt az idő, a sok sérülés miatt lecsúsztunk a 9. helyre. 

A teljesen új ifi csapatunk stabil szereplésének köszönhető, hogy az 5. helyen végzett az őszi 

fordulón.     

A fiatalok közül a forduló vége felé négyen is helyet kaptak a felnőtt keretben. 

Ez részben jó, hogy lehetőséget kapnak fiatal játékosok a felnőttek mezőnyében, kritika 

abban, hogy nincs legalább 12 felnőtt játékosunk.  

A felmerült helyzetet orvosolni kell természetesen és nem hivatkozni a problémákra. 

Ezen vagyunk, és megpróbálunk mindenben megfelelni a kívánalmaknak, illetve az 

elvárásoknak.    

 

2009/2010 Bajnoki évad őszi eredményei 

 

2009. 09. 13. 
17:00 

Bőcs KSC Tiszavasvári SE 22 : 25  (12 : 15)  részletes>>  

2 
2009. 09. 19. 
19:00 

Tiszavasvári 
SE 

Nádudvari SE 
31 : 28  (18 : 1
2)  

részletes>
>  

3 
2009. 09. 27. 
16:00 

DEAC Debrecen Tiszavasvári SE 
32 : 28  (20 : 17
)  

részletes>
>  

4 
2009. 10. 04. 
17:00 

Mátészalkai 
MTK 

Tiszavasvári SE 20 : 21  (9 : 11)  
részletes>
>  

5 
2009. 10. 10. 
19:00 

Tiszavasvári SE Hajdúszoboszlói KSKE 
30 : 30  (16 : 13
)  

részletes>
>  

6 
2009. 10. 17. 
18:00 

Nyírbátori VKC Tiszavasvári SE 
33 : 24  (15 : 1
4)  

részletes>
>  

7 
2009. 10. 24. 
19:00 

Tiszavasvári SE Nagykálló-Nyíregyházi KS... 
23 : 26  (11 : 12
)  

részletes>
>  

8 
2009. 11. 07. 
16:00 

Sárospatak TC Tiszavasvári SE 
36 : 26  (16 : 1
3)  

részletes>
>  

9 
2009. 11. 14. 
19:00 

Tiszavasvári SE Balmazújvárosi KK 
27 : 27  (13 : 15
)  

részletes>
>  
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10 
2009. 11. 21. 
18:00 

FVSE-Fevill Tiszavasvári SE 
37 : 26  (21 : 1
4)  

részletes>
>  

11 
2009. 11. 28. 
19:00 

Tiszavasvári SE 
Hajdúnánás-Robzol 2000 
KSE 

26 : 38  (19 : 17
)  

részletes>
>  

 

Tiszavasvári, 2010.01.31.  Tisztelettel:     

                                                                             /: Kovács Tibor :/ 

                                                                               Kézilabda szakoszt.vez. 

A beszámoló 4. sz. melléklete 

 

ATiszavasvári SE Röplabda Szakosztályának szakmai beszámolója 

a 2008/2009- es bajnoki idény eredményeiről, valamint a 2009/2010-es 

bajnoki szezonban végzett munkáról 
 

 

A röplabda sportág nemzeti bajnoksága őszi – tavaszi fordulós rendszerben kerül 

lebonyolításra. A 2008/2009–es szezon tehát 2009. május végén ért véget. 

Ennek végeredményeképpen a felnőtt csapat az NB II Keleti Csoportjában a negyedik helyen 

végzett. Bár hivatalosan országos abszolút sorrendet nem hirdetnek, csak az első három 

helyezett csapatot nevezik meg, a mi számításaink szerint az országos sorrendben a 12-ik 

helyezést értük el. Ez az eredmény az adott feltételeket és körülményeket figyelembe véve 

elfogadhatónak mondható. A csapat játékerejéhez képest alulmúlta a várakozásainkat. Néhány 

játékos rutintalansága, az edzésekről való indokolatlan hiányzások, a „kispad rövidsége”, 

egyéb objektív körülmények közrejátszása, néhány mérkőzésen komolyan befolyásolta a 

végeredményt, annak az egyébként reális célkitűzésnek az elérését, hogy az első tízben 

végezzünk. A megfelelő tanulságokat levontuk. 

 

A junior csapat csoportunkban a harmadik helyen végzett. 
 

A 2009/2010-es bajnoki szezon előtt nagy kérdés volt, hogy az alap és középfokú 

iskoláinkban végzett diákok közül hányan és hova mennek el továbbtanulni, lehet-e rájuk 

számítani az új bajnoki idényben. Bár örvendetes, hogy minden továbbtanulni jelentkezőnket 

felvettek közép és felsőfokú intézményekbe, ez érzékeny veszteséget jelentett a 

játékosállomány jelentős megcsappanása miatt. 

Az ifjúsági-junior korosztályból 7 játékos távozott / Magyar M, Bagdi N, Szigeti A, Nagy Zs, 

Gulyás E, Girincsi E, Lepeták L. / 

 

A felnőtt keretből 8 játékos közül Darai Mariann és Kiss Lilla külföldön tanul tovább, Kolozsi 

Alexandra, Benedek Viktória, Mirkó Anikó Budapesten jár egyetemre, így kiszámíthatatlan, 

milyen rendszerességgel tudnának hazajárni, Kenyeres Adrienn Debrecenben jár egyetemre, a 

tanulmányi munkája miatt nem tud a csapat rendelkezésére állni, Bódor Katalin nem vállalja a 

további közreműködést, Nagy Éva Debrecenben tanul, esetlegesen vállal csak szereplést. 

Ebből a 15 játékosból, akiket hosszú éveken keresztül mi neveltünk, egy jó középkategóriás 

NB II-es csapatot össze lehetne állítani. Nem volt tehát valami rózsás a helyzet. 

  

Szerencsére a szenior korcsoportban rendszeresen röplabdázó Gálné Csongár Mária, Nagyné 

Bódis Andrea, Gajdos Melinda, Sándor Brigitta vállalta, hogy „beszáll” a 

versenyröplabdázásba, ily módon segítve a szakosztályt. Mirkó Anikó szintén vállalta, hogy 

egyetemi tanulmányai mellett, amikor csak teheti, vállalja a játékot. 
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Így a következő 16 versenyzési engedéllyel rendelkező játékossal indultunk a 2009/2010-es 

bajnoki idényben: Sándor B, Gálné Cs M, Nagyné BA, Mírkó A, Gajdos M, Nagy É, Nagy E, 

Nagy M, Nagy V, Szombati A, Tar N, Csonka B, Juhász B, Benedek E, Mikli Á, Lepeták L. 

A felsorolt játékosok közül többen vannak olyanok, akik munkahelyi, tanulmányi elfoglaltság 

miatt, családi okok miatt, nem tudnak a heti három edzés mindegyikén részt venni. 

Sajnálatos volt, hogy a tavaszi szezonban kétszer tudtunk a legjobb kezdőcsapattal kiállni 

bajnoki mérkőzéseinken. /Sérülés, családi ok stb./ Ha ehhez hozzávesszük, hogy az NB II 

Keleti csoportjában szerepel a két NB I-es aspiráns is /Jászberényi RC, Bp. Közgazdasági 

Egyetem SC/, nem csoda hogy  csak a kazincbarcikai RC ellen tudtunk mérkőzéseket nyerni, 

a többi csapattól csak egy-egy játszmát sikerült elcsípni. 

2009. november végén két debreceni játékos jelentkezett szakosztályunknál azzal, hogy 

megszűnt a szakosztályuk, és nálunk szeretnének a továbbiakban röplabdázni. Természetesen 

örömmel vettük jelentkezésüket, hiszen két jól képzett játékosról van szó /Jeney Kinga, Riczu 

Katalin/,akik sokat lendíthetnek a felnőtt csapat játékerején. Velük erősödtünk, amit mutat az 

is, hogy a legutóbbi Közgazdasági Egyetem elleni nagyon jó színvonalú meccsen nagyon 

szoros /3:2/ mérkőzésen maradtunk csak alul. A két új játékos elég jól beilleszkedett a 

csapatba, jóllehet az összeszokottság hiánya még megmutatkozott a játék folyamán. A frissen 

igazolt lányok semmilyen külön díjazásban nem részesülnek, csupán a heti háromszori bejárás 

/két edzés egy mérkőzés/ vonatköltségét téríti nekik a szakosztály. Az edzéseken és 

mérkőzéseken tanúsított magatartásukkal, igyekezetükkel például szolgálnak néhány hazai 

játékosnak is. Reméljük, a bajnokság hátralévő hányadában ezzel a felállással 

eredményesebbek leszünk. 

 

Néhány szó az utánpótlás nevelésről: 
 

A 2009. év őszi továbbtanulások miatt a közvetlen utánpótlás létszáma megcsappant. 

Az általános iskolák közül csak a Kabay J. tagiskolában működik egy 20-25 főből álló 

utánpótlás csoport, ami mini és gyermek korosztályos gyerekekből áll. 

2009-ben megállapodtunk az általános iskolák igazgatójával, hogy a Pethe F. tagiskolában is 

alakul egy utánpótlás csoport, röplabdás irányultságú testnevelő tanár vezetésével. Ez meg is 

történt, a gyerekek nagy létszámban jelentkeztek, szerettek foglalkozásokra járni. Az iskolák 

átszervezése miatt azonban ez tudomásunk szerint megszűnt. 

A középiskolákban nem folyik szervezett röplabdaoktatás. 

Ennek ellenére reméljük, hogy létszámban és eredményességben a jövőben is tartani tudjuk a 

jelenlegi szintet, és utánpótlás nevelés tekintetében jobban tudunk majd együttműködni a 

helyi oktatási intézményekkel. 

 

Tiszavasvári 2010. január 31. 

 

 

         /: Mangel Karlo :/ 

        Röplabda Szakosztály Vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A beszámoló 5. sz. melléklete 

 

B E S Z Á M O L Ó 

A TISZAVASVÁRI SE SZEKTORLABDA SZAKOSZTÁLYÁNAK 2009. ÉVI 

MUNKÁJÁRÓL 

 

 

Az elmúlt év végén az alábbi terveket fogalmaztuk meg: 

 

- szektorlabdában NB-I-ben az első hat között szeretnénk végezni  

- a világbajnokságon szereplő magyar válogatott csapatba tudjunk versenyzőt adni 

 

A „brazil” 12 érintéses szakágban rendkívül kemény felkészülésbe kezdtünk Legyártottuk a 

technikai eszközöket, készítettünk asztalokat, kapukat, csapatokat. Részt veszünk a 

csapatbajnokságon, ahol nem titkoltan dobogón szeretnénk végezni.  

Két kvalifikációs versenyre kerül sor egyéniben. Célunk, hogy ebben a szakágban is legyen 

magyar válogatottunk. Ez most ugrás a sötétségbe, mert nem ismerjük a játék taktikai elemeit, 

de bízom benne, hogy a komoly munkának meg lesz az eredménye. 

- 2009-ben az iskolások bevonásával ütőképes utánpótlás csapatot szeretnénk kialakítani a 

brazil szabályra 

 egyéni versenyeken szeretnénk úgy szerepelni, hogy legyen versenyzőnk az országos 

Tizek-en mindkét szakágban. 

 A 2009. év versenyeinek befejeztével a megfogalmazott célokat tekintjük át. 

 A hagyományos szektorlabdában az elmúlt tíz év alatt mindent elértünk, ami 

lehetséges. Éppen ezért terveztünk úgy, hogy annak szintentartásával ebben az évben a 

12 érintéses szakágra helyezzük a hangsúlyt.  

 A szektorlabda NB-I-ben sikerült dobogón végezni. Az elért III. hely rendkívül jó 

eredmény, hiszen a tizenkét csapatból hat csapat szinte azonos eséllyel indult. 

 Párosban az ifj.Farkas-Magyar párosunk megnyerte a magyar bajnokságot és jogot 

szerzett a világbajnokságon való szereplésre. Ott a címvédő páros legyőzésével 

világbajnoki címet szereztek. 

 

A 12 érintéses szakágban a mi csapatunk volt az, amelyik talán a legtöbb energiát fordította 

felkészülésre. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen az 5fős magyar válogatottba négy 

tiszavasvári versenyző került be.  

Ez a magyar válogatott döntőt játszott, ahol a még erősebb brazil válogatott nyert. 

A 12 érintéses szakág csapatbajnokságát veretlenül nyerte a Tiszavasvári SE. 

Egyéniben is Tiszavasvári siker született. Pákai György és Farkas Gábor személyében az első 

és második helyet sikerült megszerezni. 

Csapatunk büszke lehet arra, hogy a nemzetközi honlapokon sok helyen találkozunk a 

Tiszavasvári névvel.  



Az elért eredményeink alapján 2010-ben Tiszavasváriban rendezzük a Bajnokok Ligája 4-es 

döntőt, ahol a Tiszavasvári SE selejtező nélkül vehet részt. 

A sportág elődje a gombfoci játék Pécsről indult egy férfi szabó szervezésében. Mivel 2010-

ben Pécs Európa Kúltúrális fővárosa lett, adódott az alkalom, hogy a program sorozatba 

bekerüljön a Szektorlabda Európa Bajnokság is. 

Így számunkra a 2010-es év komoly kihívást jelent. 

Természetesen szeretnénk megnyerni a Bajnokok Ligáját és a 2010-es csapatbajnokságot is. 

Készülünk a válogató versenyekre, hogy két-három főt adhassunk a magyar válogatottba, 

amelyik esélyes lesz az EB megnyerésére. 

 

Eldőlt, hogy Brazília lesz a következő világbajnokság házigazdája. Az időpont 2012. április 

25- május 1-ig. A helyszín érdekesen lett kiválasztva. Az első 4 nap Rio de Janeiro-ban lesz, a 

többi Sao Paulo-ban. Mindkét helyszínen, 2-2 napon át turista nevezetességekkel fognak 

ismerkedni a versenyzők, méghozzá a vendéglátók költségén. A versenyen két szakág lesz. 

Az egyik a szektorlabda, amit itt szektorball (sectorball) néven ismernek, a másik pedig a 

brazil eredetű 12 érintéses játék. A vb ez utóbbi szakága Sao Paulo-ban, míg a szektorlabda 

Rio-ban kerül megrendezésre, a szokásos kategóriákban. Az anyagiak tekintetében is jó 

üzletet sikerült kötnie az ISBF-nek a brazil szövetséggel, mivel bizonyos kedvezmények 

fejében a brazil rendezők állják - a már említett szabadidős kiadások mellett - a versenyzők 

szállását, és ellátását is. Tehát a világ minden pontjáról érkező résztvevő csapatoknak csakis 

az útiköltség lesz a gondja. . 

A 2009-es év értékelésénél egy hiányosságot is meg kell említenünk. Nem sikerült utánpótlás 

bázist kiépíteni. Ennek egyik oka, hogy költségvetésünk nagyon szűkös, a másik ok pedig az, 

hogy az új szakágra való átállás rendkívül sok időt vett el. 

A két szakágban összesen 12 versenyzőt foglalkoztatunk.  

Köszönetet mondunk az egyesület vezetésének, hogy mindenben segítségünkre voltak és a 

lehetőségekhez mérten az anyagi támogatást biztosították. 

 

Tiszavasvári, 2010. január 31. 

 

                                                                              Tisztelettel:  

 

/: Farkas Gábor :/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beszámoló 6. sz. melléklete 

 

 

A KARATE SZAKOSZTÁLY 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA 

 
 

Az elmúlt évben a Magyar Karate Szakszövetség által elfogadott rendezvényeken, 

versenyeken szerepeltek tagjaink. Ezek: Diákolimpia, Országos Bajnokság (stílus verseny), 

Magyar Bajnokság. Eredményeket most is szép számban hozták versenyzőink. 

Nemzetközi minősítést szerzett Forgó László szakosztály vezető ( JKA Világszövetségnél 

Instruktori és Versenybírói " D " fokozatot, míg az Európai Szövetségnél "Kata" 

versenybírói minősítést ) 

Az egyesület tagjai a városban megrendezésre kerülő " Drogellenes" napon bemutatót tartott, 

a jövőben is segíteni szeretnénk munkánkkal, részvételünkkel minden olyan eseményt, amely 

az egészséges életmódra tanít. 

 

Terveink között szerepel az általános iskolai sport szélesebbre nyitása, az úgynevezett 

Karate-Suli beindításával. 

 

Tiszavasvári, 2010.01.31. 

 

 

                                                                    /: Forgó László :/ 

           szakosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beszámoló 7. sz. melléklete 

 

TISZAVASVÁRI SE 

SAKK 
NB II., Barcza csoport 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

- a SAKK szakosztály 2009. évi munkájáról - 

 

 

 

A Magyar Sakkszövetség által szervezett nemzeti sakk-csapatbajnokság Barcza 

csoportjában 12 csapat található. A bajnokság őszi-tavaszi rendszerben folyik. A 2008/2009 

évi bajnokság tavaszi felét beárnyékolta az akkori szakosztályvezető, Nagyidai Kálmán 

tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála, aki még a február 8-i fordulóban győztesen 

hagyta el a táblát. Az ezt követő két fordulóban már otthonról szervezte a csapatot, azonban 

az utolsó háromban már nélküle kellett küzdeni a kiesés elkerülése ellen. A csapat vezetését 

ekkor ideiglenesen Dr. Mizik Tamás vette át. 

 

A csapat tagjai nagy lelkierőről tettek tanúbizonyságot, mivel az utolsó három 

fordulóban két erős ellenféllel szemben sikerült szoros eredményt elérni, míg az utolsóban a 

szintén a kiesés ellen harcoló Mezőkövesd csapata elleni győzelemmel matematikailag is 

bebiztosítottuk a bennmaradást. Ezzel a gárda a tavalyival azonos, 10. helyen zárta a 

bajnokságot. Azonban a csapatok játékosállományát és játékerejét megnézve elmondható, 

hogy ez az eredmény jobb, mint a tavalyi volt – ráadásul a gárda kicsit több pontot is szerzett 

(52-őt a korábbi 50-nel szemben). Mind a 11 mérkőzésen asztalhoz ült Korpás Zoltán, Dr. 

Mizik Tamás, Bartha László, Trembácz László, Halmi Sándor, Boros László és Barnóth 

Róbert. Közülük az átlagosnál több pontot (sorrendben) Halmi, Boros és Korpás szereztek. 

Regisztrációs versenyengedély 33 fő részére került kiváltásra, ebből 21 fő helyi játékos, 12 fő 

pedig a vonzáskörzetből áll a csapat rendelkezésére. Közülük 16 fő rendelkezett FIDE 

értékszámmal. A jövőben a hazai nyilvántartás helyét ez veszi át, így aki néha-néha játszik 

értékszámba beszámító partit, az már kezdetben is ezt fogja megkapni. A keretben 6 ifi 

játékos is volt, közülük minden fordulóban kettőnek a szerepeltetése kötelező. 

 

A következő bajnokság őszi kezdete előtt (2009. szeptember5) nagy sikerű 

emlékversenyt szervezett a Tiszavasvári SE sakk szakosztálya Nagyidai Kálmán 

emlékére. A Városi Sportcsarnokban 36-an szálltak harcba a különböző díjakért. A 

versenyzők egy része a TSE sakkozója volt, sokan jöttek a megyéből (főleg Nyíregyházáról), 

de Debrecenből, sőt még Budapestről is többen érkeztek. A versenyen a TSE játékosai jól 

szerepeltek és több díjat is hazavihettek. Az eddigi visszajelzések alapján a verseny kiválóan 



szolgálta a kitűzött célokat, öregbítve ezzel Tiszavasvári és a helyi sakkcsapat jó hírnevét. 

Idén mindenképpen szeretnénk ezt a versenyt újra megrendezni és ezáltal hagyományt 

teremteni. 

 

A 2009/2010-es idény őszi fele a szokásosnál később, november elején indult. A 

csapatok erősorrendje alapján elmondható, hogy ebben az évben – a korábbi évekhez 

hasonlóan – ismét kicsit erősebbek lettek az ellenfelek, míg a mi esetükben erősítésre nem 

volt lehetőség, sőt az egyik játékosunk el is igazolt. Célunk azonban változatlan, vagyis a 

biztos bennmaradás és legalább a 10. hely elérése. Az eddig eltelt 4 fordulóban az 

eredmények a várakozásoktól elmaradtak, kivéve az utolsó mérkőzést, ahol egy igen erős 

debreceni csapattal szemben értünk el kiváló eredményt. Ez jó alapot adhat a folytatáshoz és 

önbizalomra szükség is lesz, hiszen január végén a bajnokesélyes Piremon SE ellen fogunk 

asztalhoz ülni. A csapatnak az első négy fordulót követően 15 pontja van és ezzel a 11-ik 

helyet foglalja el a tabellán. 

 

 

Tiszavasvári, 2010.01.31. 

 

 

                                                                   /: Dr. Mizik Tamás :/ 

                                                                  Szakosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beszámoló 8. sz. melléklete 

 

 

Beszámoló a Tiszavasvári SE Íjász Baráti Körének 2009. évi 

tevékenységéről 

 

 
A tevékenységünket az adott évben is két csoportra oszthatjuk. Az egyik a hagyományőrző 

tevékenység bemutatókon, mely korabeli öltözékben megpróbálja népszerűsíteni az íjászatot 

főleg az ifjabb korosztály körében. Ilyen rendezvényünk volt a városban az Öhönforgató 

rendezvény és a Lovasnapok keretében. Ezenkívül Tiszalökön volt még hasonló 

rendezvényünk. 

A másik terület a versenyzés és versenyrendezés. Ezt két szakágban, a történelmi íjászatban 

és 3D vadászíjászatban végeztük. 

Történelmi íjászat: az idén is részt vettek tagjaink a Keleti Gyepű számos rendezvényén 

(Boldogkővár, Diósgyőr, Hajdúszoboszló, Ónod, Tiszaújváros). 

 

3D vadászíjaszat: a csoport fő tevékenységi ága. Az idén mind versenyzés és versenyrendezés 

terén jelentős az előrelépés. Négy fő elvégezte saját költségén a MÍSZ Biztonságtechnikai 

Ellenőri tanfolyamát, sokan kiváltották a versenyengedélyt is. Longbow felnőtt férfi 

kategóriában minden versenyen, ahol elindultak versenyzőink, a dobogó valamelyik fokán 

végeztek.  

2009-ben négy versenyt rendeztünk, melyen szép számban vettek részt a keleti régió 

vadászíjászai, minden kategóriában. A versenyrendezés színvonalát és minőségét az is 

jelzi, hogy egyre több versenyzővel kellett számolni versenyenként. Szerintem ezzel is 

öregbítettük Tiszavasvári hírnevét. 

A tevékenységünk anyagi hátterét jelentős mértékben a tagság teremtette elő, de az egyesület 

is támogatott bennünket a terembérlet idei részével, amit ez úton is köszönünk.  

Tagságunk az év folyamán 27 fő volt. 

 

 

Tisztelettel:  

 

/: Kádár Gyula :/ 

 

Tiszavasvári, 2010. január 31. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A beszámoló 9. sz. melléklete 

 

 

TSE Tenisz tagozat 2009. évi beszámolója 
 

 

Kissé nehézkesen, de mégis megalakultunk a TSE Tömegsport szakosztályán belül, mint 

Tenisz tagozat 24 alapító taggal 

Megszerveztük a pálya kerítésének bontását és felújítását, a pálya burkolatának kitakarítását, a 

labdafogó háló felszerelését, az ivókút víz ellátását, a tároló konténer kihelyezését és javítását. 

Ezen munkák elvégzéséhez nagy segítséget kaptunk az Önkormányzattól, a Quick 200 Kft-

től, a Vasép Kft-től és a tagoktól .Ezúttal is köszönetünket fejezzük ki a segítségért. 

 

A megszervezett versenyek eredményei a tagok és a városlakók számára megismerhető volt a 

Vasvári Hírmondó által.. Sajnos az előzetes jelentkezés alapján induló Borbély Vivien- aki 

korosztályos országos helyezett- elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, pedig 

megítélésem szerint nagyban emelte volna az érdeklődést a verseny és a tenisz iránt. Az őszi 

verseny befejezését az időjárás nem engedte. 

Több tagtársunk (Bíró Pál, Gazdag László, Páger János,Kórik László, Szabó András, 

Fitus Máté, Szombati Gábor ) részt vett a Hajdúnánási club által rendezett versenyen, 

ahol nagyon jó eredményeket értek el. 

 

A Sportcsarnokban történő teniszezési lehetőségekről mindenki tájékoztatva lett. Ez előzetes 

egyeztetés alapján időpont egyeztetéssel történik. 2010-ben a Sportcsarnokban 

megszervezett Városi versennyel és fiatalok számára a Tiszavasvári KEF közösen 

szervezett  Ifjúsági versennyel indítjuk az évet. 

 

 

Tiszavasvári, 2010. január 31.   
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