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Tisztelet Közgyűlés!
Hagyományunkhoz híven most is nyáron tartjuk a közgyűlésünket. Elsősorban
az oktatási feladatok óriási volumene és közben egy hatósági ellenőrzés is
hátráltatott a feladatokban.
Tehát csak július közepétől tudtunk a közgyűlésre koncentrálni. Természetesen a
pénzügyi jelentés május 31-ig elkészült, Molnárné Tárnai Klára főkönyvelőnk és
határidőre be lett adva a bíróságra.
Elkészítettük a tagszervezetek – szövetségek által leadott éves statisztikai
jelentések összesítését. Melyben egy átfogó képet adhatunk tagszervezeteinkről
a megye sporthelyzetéről. Elkeserítő, hogy egy évben sem tudjuk elérni azt,
hogy mindenki leadja időben, vagy egyáltalán leadja jelentésüket.
Ez az összesítő 26 szövetségi tagot 30 sportágat foglal magába.
A Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 2017. évi
tevékenységét, valamint a tagszervezetek – sportágak eredményét áttekintve
megállapítható, hogy:
NEMZETKÖZI SZEREPLÉSEK terén az elmúlt évben is kiváló eredmények
születtek. Néhány a teljesség igénye nélkül.
- Márton Anita atléta, súlylökés: Fedett pályás Európa-bajnok, és
világbajnok ezüstérmes.
- Dr. Baji Balázs atléta, 110 gát: VB III. és Universitas I. hely
- Kovács Barbara gyalogló válogatott
- Opauszki Dávid kick-boksz Európa-bajnok
- Szabó Ágnes erőemelő: világ és Európa-bajnok (Európa csúcstartó)
- Petri Renáta vívó: EB csapat I., Vb egyéni III. helyezett
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK terén, a 2017-es évben is volt kisebb
emelkedés az I-III. helyezésekben 4,3%. A IV-VI. helyezésekben viszont
visszaesés mutatkozott mint egy 6,5 %-ban.
A SZÖVETSÉGEK ÁLTAL LEBONYOLÍTOTT RENDEZVÉNYEK
SZÁMA csökkent 6,1 %-kal, a rendezvényen indulók száma 4,0 %-kal
csökkent. A népszerű sportágakban, mint az aerobik, atlétika, kajak – kenu,
úszás, lovaglás, kosárlabda, strandröplabda, harcművészetek, a birkózást is ide
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sorolhatjuk, megyei rendezvényein továbbra is több százan, ezren is indultak és
a versenyek színvonala változatlanul nívós volt!
Bevezetőm rövid összefoglalását elemezve el kell mondani, hogy a 2017-es év is
nehéz volt, nagyon sokat dolgoztunk. Állami támogatást már hét éve nem
láttunk, teljesen saját bevételből éltünk. Meggyőződésem, hogy a rendezvények
- versenyek, az egyesületek és a sportolók számának folyamatos csökkenése
ennek köszönhető. Azonban a megrendezett versenyek színvonalasak voltak,
szép érmek, díjak kerültek most is kiosztásra. Sokat vállaltak magukra az
egyesületek! Nagyon meg kellett dolgozni azért, hogy ezeket az eredményeket
elérjük.
Nézzük az eredményeket kicsit részletesebben!

I.

SZERVEZETTSÉG

a.) Szervezettségünk továbbra is változatlan, az Érdekszövetség 26 sportági
szakszövetsége 30 sportágat tudhat tagjai között. Ezen belül az aerobik –
testépítés fitness, a súlyemelés – erőemelés, úszás – búvárúszás, a
harciművészetek – több önálló szakága, mint a kick-boksz, a teakwon-do,
aikido, a karate, stb. foglal magába és Harcművészetek Szövetsége néven
szerepel a címjegyzékben.
b.) Spotklubok – egyesületek száma (4 évet elemezve)
2014 év
2015 év
2016 év
265
275
278

2017 év
258

- Megyei szintű egyesületek száma: 130
- OB, NB besorolású klubok:

128

A nehéz gazdasági helyzet miatt több egyesület szűnt meg! 2016 évhez
viszonyítva 7,2 %-al csökkent a sportegyesületek száma. Addig amíg az elmúlt
években mindig emelkedett, most begyűrűzött a csökkenés itt is!
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c.) Versenyzők számának alakulása (a szövetségeinkben)
Összesen 14308 versenyző van megyénkben, ebből a gyermek
korosztályúak száma 5685 fő.
A versenyzők száma 9,4 %-kal csökkent, mely arányos a klubok számának
csökkenésével. Az össz-versenyzők 39,7 %-a gyermek korosztályú. Ez a
klubok kiemelkedő utánpótlás nevelését mutatja továbbra is!

d.) A versenyzőket felkészítő edzők száma: 360 fő
Ez kettő fővel több az előző évhez képest. Természetesen még most is
nagyon magas a társadalmi munkában dolgozók száma az össz edzők
48,6%-a.
e.) Versenybírók – játékvezetők
348 fő tevékenykedik aktívan, működik közre a versenyek
lebonyolításában. Képzésüket a sportági szövetség végzi. Igény szerint
segítjük a munkájukat.
A versenyek előkészítésében – szakmai lebonyolításában 30 sportágban,
mintegy 190-200 fő társadalmi aktíva vett részt. Ezen a téren is csökkenő
a létszám. Egyre kevesebben érnek rá, egyre kevesebben vállalnak
társadalmi munkát, pedig nélkülük nem lehet sportrendezvényeket ilyen
színvonalon lebonyolítani. Vagy csak nagyon magas költséggel
megfizetett rendezőkkel!
Szervezettség értékelése
Összességében elmondhatjuk, hogy Békés megyében elkezdett csökkenni az
- egyesületek száma 7,2 %-al
- sportolók száma 9,4 %-al
- a fizetett edzők száma azonban 2 fővel növekedett
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II.

RENDEZVÉNYEK VERSENYEK

2014

2015

2016

2017

309

291

269

234

Résztvevők száma

34.188

33.810

29.043

28.552

Ebből nők

16.505

15.200

12.100

13.346

Ebből férfiak

17.683

18.610

16.943

15.206

Rendezvények száma

A számokat elemezve további csökkenés van a rendezvények számában. Sajnos
minden évben csökkenő tendenciát mutat a sportrendezvények száma, ez az
anyagi források hiányára utal! Ha 2014 évet a 2017 évvel vetjük össze 24,3 %os csökkenés van! Amely igen jelentős!
A résztvevők száma 2013-ig növekedett, (35.116 fő volt) de ezt követően
fokozatosan csökkent. Ahogy csökkent a rendezvények száma, úgy a résztvevők
száma is 16,5 %-al csökkent.
Pedig nagyon fontos a helyi - megyei versenyek, mert akkor a résztvevőknek
nem kell plusz utazási költséget vállalni, ezért többen tudnak indulni
versenyeken. Ami biztató ebben a csökkenő tendenciában, hogy a rendezvények
színvonalában nem volt minőségi romlás, és a megtartott rendezvények száma
még mindig biztosította a versenyzők felkészülését és továbbjutási lehetőségét
az országos bajnokságokra.

Több kiemelkedő nemzetközi rendezvény is volt pl: atlétika, röplabda,
lovassport, harci művészetek, asztalitenisz, úszás, kajak – kenu, tenisz, vívás,
birkózás és sakk sportágakban, nem csak sportrendezvények, hanem kulturális
programot is jelentenek egy-egy település számára ezek a versenyek.
A nemzetközi találkozók – melyek az elmúlt esztendőben is lebonyolításra
kerültek – jól prezentálják Békés megyét és erősítik nemzetközi kapcsolatainkat.
Sportdiplomáciailag fontos rendezvények, melyek a megye és a város
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turisztikai, sport és városmarketingében, annak
szerepvállalásában is fontos szerepet játszanak.

sportturizmust

erősítő

Szövetségeink a megyei bajnokságaikat és a versenyeiket 26 településen
rendezték meg. Lovas sportágban 16 településen rendeztek lóversenyt, 10
településen harci művészetek, 7 településen úszásban rendeztek versenyt, de
több mint 5 településen aerobik – röplabda – strandröplabda, tenisz és
sakkversenyeket. Továbbra is a legtöbb verseny Békéscsabán, Gyulán,
Orosházán, Békésen, Szarvason, Mezőhegyesen, Mezőberényben és
Gyomaendrődön került megrendezésre, de egyre több rendezvény van
Kondoroson, és Tótkomlóson is. Ennek elsődleges meghatározója a
létesítmények adottsága, azok számának növekedése, az edzők számának
növekedése és a helyi szakemberek szervezőkészsége.

III.

SPORTSZAKMAI EREDMÉNYEK
a) Minősített versenyzők

I.

2014 év 2015 év
980
920
Összes minősített
Magasabb minősítéssel rendelkezők száma
35
38
Nemzetközi
120
99
I. osztályú
151
131
„A” jelvényes sportoló

2016 év
889

2017 év
823

50
71
122

39
113
122

Az összes minősített sportolók száma 2015-től fokozatosan csökken, ma már
823 fő minősített versenyző van.
Már nem említjük azt a tényt, hogy több sportág megszüntette a minősítést, mert
már 4 éve történt.
A nemzetközi minősítések terén jelentős a csökkenés (11 fővel) azonban az I.
oszt. minősítések száma 42-vel növekedett. Lehetséges, hogy a „N”
minősítésekből 11 „csak” I.o. minősítést ért el. Itt döntő, hogy milyen
világversenyek vannak!!!. Az „A” jelvényes sportolóknál szinten tartás van 122122 maradt.
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b) Válogatott versenyzők
Felnőtt
Utánpótlás
Összesen

2014 év
72
136
208

2015 év
68
124
192

2016 év
70
100
170

2017 év
57
150
207

A válogatott versenyzők száma a felnőtt korosztályban 18,6 %-al csökkent. Az
utánpótlás korosztályban azonban 33,4 %-os növekedés van, ami nagyon pozitív
és biztató a jövőre nézve.
Az atlétika, kajak-kenu, úszás, birkózás, röplabda csak úgy „ontják” a válogatott
versenyzőket. A nem olimpiai sportágakban a harciművészetek szakágai és az
erőemelésben van sok válogatott versenyző.

c) Világversenyeken és OB-n elért helyezések
A megyei szövetségek és a sportklubok komoly erőfeszítéseket tettek azért,
hogy megfelelő számú és minőségű verseny legyen a megyénkben, melyeken
szinteket lehetett elérni, hogy a Magyar Bajnokságokon és a nemzetközi
versenyeken részt vehessenek a versenyzők. Minden esetben nagyon hiányzott
az állami támogatás a versenyekhez!
Nemzetközi szereplés
(VB, EB, VK, EK, nemzetközi versenyek)
Helyezések

I-III.
IV-VI.
Összesen I-VI.
VII-XII.
helyezés
Mindösszesen

2014

2015

2016

2017

560
548
345
488
206
188
335
173
766
736
680
661
180
200
296
108
ezt nem is kellene nézni!!!! ez durva!!!
946
936
976
769

2016
évhez
viszonyítva %
növekedés,
csökkenés
+29,3 %
-48,5 %
- 10,2%
-63,5 %
-21,2 %
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A nemzetközi helyezések száma érdekesen alakult.
Az I-III. helyezések sz áma 29,3 %-os emelkedést ért el. Főleg az I. helyezettek
száma jelentős. Azonban a további helyezettek IV-VI. helyezések 48,4%-al
csökkent, csökkent a VII-XII. helyezettek száma is 63,5%-al. Így összességében
is 21,2%-os csökkenés lett.
Ez a tény arra utal, hogy a klubok csak az esélyes versenyzőiket utaztatják a
magas költségek miatt! Tehát, aki nem esélyes az I-VI. helyre, nem is utaztatják.
Országos Bajnokságok
Helyezések
I-III. hely
IV-VI. össz
Mindösszesen

2014
641
440
1081

2015
645
440
1085

2016
612
481
1093

2017
%
645 +5,1
396 -17,7
1041 -4,8

Az országos bajnokságokon való szerepléseket megállapíthatjuk, hogy az I-VI.
helyezettek tekintetében szerény csökkenés volt 4,8 %. Azonban az I-III.
helyezettek száma mintegy 5,1 %-al emelkedett.
A klubok a bajnokságokra is csak az esélyes versenyzőket viszik az anyagi
gondok miatt. A legtöbb eredményt az utánpótláskorúak érték el! Egyre inkább
érződik a kiemelt utánpótlás nevelés eredményei. Az is tény, hogy több felnőtt
versenyző eligazol a megyéből.

ÖSSZEFOGLALVA
A
NEMZETKÖZI
ÉS
BAJNOKSÁGOKON ELÉRT EREDMÉNYEKET:

AZ

ORSZÁGOS

Sportáganként a nemzetközi eredmények tükrében az Olimpiai
sportágak között továbbra is az atlétika vezet, őket követi a kajak –
kenu, úszás, vívás, birkózás és a torna, labdajátékokból a röplabda
kiemelkedett.
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Nem olimpiai sportágakban magasan a harcművészetek vezet, második az
erőemelés, harmadik a sakk, majd a nemzetközi és bajnoki pontjaik
alapján az aerobik következik.

- Szólni kell még a szövetségek által 2016-ban megrendezett
diákolimpiákon elért eredményekről. 13 sportágban rendeztünk
diákolimpiát, amelyeket már nem lehet „DIÁKOLIMPIÁNAK” nevezni,
mert levédették! Ahol a továbbjutott gyerekek 20 diákolimpiai
bajnokságot nyertek és többen helyezettek lettek. Ezekre az
eredményekre azért is lehetünk büszkék, mert ha a szövetségek nem
rendeznék meg a felmenő rendszerű diákolimpiákat, akkor nem
születhettek volna meg ezek a szép eredmények, illetve a gyerekektől
vettük volna el ezt a szép élményt.

IV.

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

A szövetség koordinált működéséhez szükséges feltételekről!
2012. január 1-vel a szövetségek a József Attila utca 2-4 szám „C” ép. 206-os
szobában kaptunk elhelyezést. Az elhelyezéssel, úgy ahogy voltunk magunkra is
maradtunk. Semmilyen támogatásra nem számíthattunk és nem is kaptunk már
hetedik éve. Ebben az évben át kellett pakolni egy másik irodába, ugyan azon az
emeleten, ami kisebb és drágább!
 Minden évben komoly kihívást jelent biztosítani a 2 fő személyi feltételt
az össz – szövetségi munkák ellátására, koordinálására, szervezési
feladatokra, pályázatok írására - menedzselésére - gondozására –
elszámolására, marketing feladatok ellátására, a nyilvántartások
vezetésére (edzők, bírók, eredményesség stb), rendezvények
elszámolására, pénzügyek intézésére, a szövetségenkénti analitikus
nyilvántartások vezetésére, a versenyeken való részvétel, versenyekre
díjak beszerzése stb. Mindaz, amivel a szövetségek munkáját segíthetjük,
és a szövetségek működését biztosíthatjuk.
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 Oktatási feladatok ellátása: 2010-től végeztük 2014-ig a moduláris
sportedző – sportoktató szakképzést, ezalatt a négy év alatt, kétszer
változott a törvény és emiatt az újraakkreditálások voltak szükségesek –
képzés – vizsgáztatás, 2015-ben egy újabb törvény jelent meg komplex
szakmai vizsga – elnevezéssel, teljesen új feladatokkal és teljes új
akkreditálást igényelt. Óriási munkát és anyagi kiadást rótt ránk. A
szakképzésünkben átlag 50-60 fő vesz részt – tesz sikeres vizsgát. A
tanfolyam szervezése, lebonyolítása, vizsgáztatás, – szakmai programok
szervezése, Europass bizonyítványok kiadása 5 nyelven.
 Bérvizsgáztatás – a vizsga lebonyolításán kívül, az ezzel kapcsolatos
valamennyi adminisztratív feladatok ellátása, természetesen ezért kaptunk
egy kis pénzt, ami segített a működésben.
 Biztosított a könyvelés, melyet 2017. II. negyedévtől Rectus Labor Bt.
Tárnai Klára végzi – személye biztosíték a kiváló, megbízható munkára.
 Adminisztráció: Szabó Ágnes sportmunkatárs, aki kiemelten minőségi
munkát végez, foglalkoztatását támogatás nélkül, saját erőből kellett
megoldani.

V.
SPORTSZAKEMBER KÉPZÉS – TOVÁBBKÉPZÉS,
BÍRÓK – JÁTÉKVEZETŐK KÉPZÉSE, NYILVÁNTARTÁSA,
SZAKMAI PROGRAMOK
A Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete szakfeladatként
végzi a sportszakemberek képzését, továbbképzését a szövetségekkel közösen.
Kiváló tanári stáb, és kiváló szakszövetségi szakemberek segítik ezen feladatok
ellátását. Ma már mindenki helyben tudja a sportági képzést elvégezni és
vizsgázni, olyan komoly szakember hálózatunk épült ki minden sportágban.
A sportoktatók képzése mellett 2010 óta végezzük a sportedzők képzését is, ma
már leginkább csak edzőképzést végzünk – elvétve akad egy-egy oktató.

9

BÉKÉS MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGEK ÉRDEKSZÖVETSÉGI EGYESÜLETE
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4. C épület 2/206.
Email cím: sportszov.bekes@gmail.com web: www.sportedzok.hu
Telefon: 66/441-320 Mobil: 70/318-8022

__________________________________________________________________________________

2011-ben akkreditáltuk és elnyertük a vizsgáztatási jogot, így azóta
folyamatosan vizsgáztatunk is. Az elmúlt esztendőben is bérvizsgáztattunk
Szegeden, összesen 234 főt.

- Versenybírók képzése, továbbképzése
A meglévő versenybírói állományban nagy a mozgás – változás. Elsősorban az
alacsony bírói díjak miatt sokan visszavonulnak, munkaidőben munkájuk miatt
nem érnek rá, ezért szükséges lenne a rendszeres bíróképzés, illetve az új
szabálymódosítások miatt is.
Éves szinten mindegy 30- 40 fő végez bírói tanfolyamot és 100 – 150 fő vesz
részt különféle továbbképzéseken, melyeket a sportági szakszövetségek
végeznek, mi a nyilvántartásokat vezetjük. Szükség esetén a szervezési
munkákat látjuk el, szakembereket hívunk, és szakmai továbbképzést
szervezünk.

VI.

KAPCSOLATTARTÁS

 Emberi Erőforrás Minisztérium Sportszak Államtitkársággal – elsősorban
oktatási területen
 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal
 Országos Szakszövetségekkel
 Békéscsaba Megyei Jogú Város Sportcsoportjával
 Minden olyan megyei, területi és országos sportszervezetekkel,
amelyekkel a munkánk során kapcsolatba léptünk, így a megyei –
fővárosi sportszervezetekkel
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VII. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG – PÁLYÁZATOK
ELSZÁMOLÁSA
Minden jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tudtunk tenni:
statisztikai jelentés, OSAP MEP, NAV, szakképzésünkben a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal Szak – és Felnőttképzési Hivatala, a Békés Megyei
Kormányhivatal Oktatási Főosztálya stb.
A pályázatokkal kapcsolatban már 4 éve nem nyertünk, csak a Békéscsaba
Városi Önkormányzat ad asztalitenisz versenyre (Dr. Bándi) pályázati pénzt, de
ezt is évről évre csükkentik.

VIII.

VÉGEZETÜL A BESZÁMOLÓM VÉGÉN ENGEDJÉK MEG,
HOGY NÉHÁNY GONDOLATOT MONDJAK A NAGYOBB
SIKEREKET ELÉRT SPORTOLÓKRÓL, KLUBOKRÓL A
TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL (CSAK SAJÁT FORRÁS)

Atlétika
Ha Békés Megye atlétikai eredményeit értékeljük, elsősorban a Békéscsabai
Atlétikai Club eredményei magasan kiemelkednek, hiszen az országos
egyesületi rangsorban is az első helyet foglalják el. Őket követi a megyében
Békés , és pici eredmény Gyula.
Külön kiemelkedő az utánpótlás nevelés, mintegy 400-435 gyerekkel
foglalkoznak. Ha minden versenyzőt fel szeretnénk sorolni, akik nemzetközi és
országos bajnokságon I-VI. között végeztek, a közgyűlésünk plusz 1 órával
tovább tartana. De természetesen néhányukat ki kell emelni:
 MÁRTON ANITA súlylökő (edzője: Eperjesi László)
 EB Fedett pályás Európa-bajnok
 VB II. helyezett (Londonban)
 Sok-sok bajnokságon, sok-sok csúcsdöntéssel nyert
 Többszörös magyar bajnok
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 BAJI BALÁZS (edzője: ifj Tomhauser István)
 VB III. hely (London) 110 gátfutásban
 Univerziádé I. helyezett
 Magyar Bajnok
 KOVÁCS BARBARA 20 km-es gyalogló. Válogatott atléta(edzője:
Germán Tibor)
 Magyar Bajnok
 GREGOR LÁSZLÓ középtávfutó, 5000 m, 3000 m akadály Liga
győztes, és 10 km-en mezei OB-én magyar bajnok, OB helyezett.
(edzője: Tóth Sándor)
 KOVÁCS MIKLÓS - sprinter OB II-III. helyezés
 BOGDÁN ANNABELLA - gerely OB IV.
Néhány fiatal tehetség:
Pavuk Tira válogatott, OB II., Apáti Bence Európai Ifjúsági Olimpia 2.,
magyar bajnok, Váci Lili, Szabó Krisztina, Mihály Réka, Novák Natália,
Diószegi Dávid, Szebegyinszki Richárd és még sokan mások.
Atlétika sportágnál meg kell említeni a szépen fejlődő Békési Atlétikai Klub
munkáját. Már közel 100-110 gyerek jár edzésekre. Kiemelném Nyeste
Ágnest, aki 400 gáttól a 7 próbáig mindenbe kipróbálta tudását sikeresen, és
Balasi Imrét 400 m gátfutásban.

Birkózás
Egyike azon sportágaknak, ahol többszörösére nőtt a szervezettség. Klubok
alakultak, versenyzők száma nőtt.
Hencz Gyula (aki egyben a Birkózó Megyei Szövetség elnöke is), aki maga is
nemzetközi szintű senior versenyző! Nem csak Gyomán, hanem még 2
településen vetette el a birkózás magjait! Sok gyerek követi!
Ki kell emelnem:
- Szél Anna korosztályos válogatott ez évben EB győztes, VB III. helyezett
- Szél Balázs, Sepecán Jánost, Rácz Richárdot és még sokan másokat.
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Erőemelés
Kár, hogy nem olimpiai sportág, hiszen olyan szép eredményeket értek el, hogy
bármelyik sportág megirigyelhetné!
Négy városban van a bázis, azaz Sportegyesület, Orosháza, Vésztő, Szarvas és
Gyula.
Néhány kiemelkedő eredmény:
- SZABÓ ÁGNES: Fekvenyomó Világbajnok, Európa-bajnok, Európa
csúcstartó, az év női erőemelője és fekvenyomója
- LOVAS MÓNIKA: junior Európa-bajnok, és világbajnok
Edző – gyakorlatban – Szabó Ágnes.
Asztalitenisz
Asztalitenisz sportágat elemezve, megállapíthatjuk, hogy a legtöbb versenyt
rendezték, igen színvonalasan. Az eredményeket figyelembe véve
megállapíthatjuk, hogy egy-két csillag feltűnt az asztalitenisz sportág egén!
Ez nem más, mint a szarvasi Szántosi Dávid és a békési Balogh Ágnes Kira. Az
Orosházi Extraligás lányok és a Békési Extraligás fiúk, a Mezőberényi Hed
Land SE férfi csapata akik az Extraligába jutottak fel!

Kajak-kenu
Ez a sportág is dinamikusan fejlődik. Minden évben feltűnik egy-egy csillag, de
sajnos el is viszik! Néhány versenyzőt megemlítünk természetesen a teljesség
igénye nélkül, hiszen felsorolhatatlan mindenki.

Békésszentandrásról (edző: Pálinkás András)
-

Bencsik Imre OB 2. masters
Szekeres Tünde OB VI.
Csontos Adrien OB VI.
Csépai Barnabás serd. OB. III.
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Békésről (edzők: Pankotai Gábor és Seller László – Dobi István)
- Laczó Dániel válogatott, Maraton EB 4 és 5 hely
- Jurecska Márk OB korosztályos I. helyezett és II. helyezett, válogatott
Szarvas (edzőjük Nyerges Attila)
- Nyerges Áron magyar bajnokság I. hely
- Opauszki Márk válogatott, EYOF III. hely
- Kós Benedek válogatott , EB I., VB II.
Gyomaendrőd
- Nagy Dominik Maraton OB I., válogatott kerettag
- Gellai Gergő kölyök OB III.

Harcművészet
Nők
1, Mezei Nikolett ifjúsági Európa és Világbajnok taekwondo
2, Laurinyecz Boglárka junior Európa-bajnok egyéniben és csapatban
3, Gyarmati Ildikó felnőtt Európa-bajnok (kyokushin)
4, Pántya Réka
5, Viczián Vivien
karate Európa-bajnokok kadett korosztályban
6, Kozma Mónika

Férfiak
1, Vida Balázs felnőtt Vb II. kick-boksz
2, Kotuly Zoltán világ és Európa-bajnok (kyokushin karate)
3, Bálint Zoltán felnőtt VB III., junior EB 2. 4. (karate)
4, Gyarmati Imre felnőtt EB II. (kyokushin karate)
5, Opauszki Dávid junior Európa-bajnok (karate)
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Judo
Gyáni János irányítása mellett meghaladja a gyerekek száma a 100 főt.
Elsősorban utánpótlás területén érnek el kiváló eredményeket. Mindig feltűnik
egy „csillag” a mester keze alatt, mint az elmúlt évben a Szabó Carolin, aki most
kezdett el versenyezni!
Vannak diákolimpiai bajnokaik is!
-

Fehér Dóra felnőtt I.o. OB III. junior OB II. helyezett
Szentandrászki Gréta, diákolimpiai bajnok, Ifi OB III. EU Liga I.
Soczó Rebeka diákolimpiai bajnok, Ifi OB III., EU Liga I.
Kovács Hajnalka EU Liga I., Ifjúsági ORV. III.
Gyáni Amanda EU Liga I. OB III. (U23-as)
Kara Bence diákolimpiai bajnok, Magyar Kupa I.
Láza György diákolimpiai bajnok, Ifjúsági OB III.
Szigetvári Kevin diákolimpiai bajnok
Vizsnyiczai Róbert felnőtt OB II. helyezett

Lovas
Kiemelten nagy a szervezetsége a lovas sportnak, egyre népszerűbb, nem csak a
rendezvények számában, mely megyénkben a sportágak közül a legmagasabb,
53 volt, hanem a résztvevők és a versenyzők száma is növekedő tendenciát
mutat.
Néhány kiemelkedő eredményt elérő versenyző:
1, Papp János felnőtt kettes fogat
országos bajnok I.
2, Madar Dániel felnőtt egyes fogat
országos bajnok I.
3, Hegedűs Sándor felnőtt kettes fogat
országos bajnok I.
4, Sztojka Mihály felnőtt póni kettes fogat országos bajnok I.
5, Sipos Zoltán felnőtt kettes fogat
országos bajnokság II. helyezett
6, Krajnyák Fanni kezdőlovas díjugratás
régiós bajnok
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Ökölvívás
A megye ökölvívását át tekintve elsősorban a Surman ökölvívó „iskolát” kell
kiemelni, ott is első helyen az ifi Surman Zoltán eredményeit, aki úgy tudjuk,
hogy most már „profi” lett! De személyisége példa a fiatalok számára.
- Antóni Antal ifjúsági válogatott
- Juhos István diákolimpiai bajnok, korosztályos OB I.
- Simonka Rajmund diákolimpia V. OB. V. helyezett

Röplabda
Minden idők legjobb eredményét érték el az OB. I-et megnyerték nagy csatában
és a Magyar Kupát is. A nemzetközi szereplésük is kiváló volt. Sok válogatott
játékos – utánpótlásban is! 2017-ben beindult a röplabda akadémia, ez hosszú
távon megoldja a sportág utánpótlását.

Sakk
Nagyon jó a sportág szervezettség – a versenyek száma, és színvonala.
Néhány kiváló versenyző:
- Erdős Viktor

EB V. hely

- Erdős Boglárka

Magyar nyílt bajnokság 9. helyezett felnőtt

- Fekete Albert

Ancsi open I. hely

- Novák Barbara

felnőtt megyei bajnok

- Leszkó Bence

serdülő diákolimpia I.

- Fekete Ágnes

Ifjúsági OB III.

- Polgár Szilvi

serdülő OB III.
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Súlyemelés
Szerény létszám – szerény versenyrendezés jellemzi, de tehetséges fiatalok
minden évben vannak.
Néhány Kiváló eredményeket elért versenyző:
- Mitykó Veronika

ifi EB VI. VB 14.

- Garamvölgyi Kaszandra

gyermek OB I. helyezett

- Fekécs Sámuel

ifi OB. II., VB-n is indult

- Papp Norbert

ifi és junior OB II., felnőtt OB. V.

- Fekécs Ervin

ifi OB I., felnőtt OB. V.

- Prorok György

junior OB III. felnőtt OB VI.

A Fekécs gyerekeknek – békés Balogh János az edzőjük, a többi Bökfi János
tanítványai.
Kosárlabda
Néhány kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékos.
-

Szenteszki Berta diákolimpiai bajnok (Mezőberény)
Urbanszki Andrea diákolimpiai bajnok (Mezőberény)
Jupiter Blanka (UP 13) országos bajnokság
Kóma Dániel felnőtt NBI-B játékos (V. hely)
Kertész Dániel felnőtt NBI-B játékos (V. hely)
Molnár Ákos ifi, felnőtt NBI-B játékos (V. hely)
Rudner Dávid ifi, U18 OB 12. hely
Torna

A Torna Club szervezettsége csökkent, mindössze 38 versenyző van. A mostani
jelentésben nincs előkészítő csoport, de gondolom lenni kell.
Néhány kiemelkedő teljesítményű – válogatott versenyző:
Böczögő Dorina, Szujó Dorka – Szujó Hanna, Sándor Rokszána - Lili
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Úszás
Elsősorban ki kell emeljük Bohus Richárdot, aki a Világbajnokságon III.
helyezést ért el nagyszerű teljesítménnyel. (volt még ott VI. és VII. helyezése is)
Az országos bajnokságon 2 bajnoki cím 3 db 5. helyezés és egy 7. helyezést
gyűjtött be. (edzője Szarvas János Bcs. Úszó Klub)
További kiválóságok:
- Zsilinszki Orsolya Siketolimpia VI. hely (edzője szintén Szarvas János)
- Daka Anett Országos Bajnokság 1. és 2. helyezés (Gyula, edző Tóth
András)
- Bús Laura OB 4. (Tótkomlós, edző Juhász Tamás)
- Veres Laura OB 4 (Gyula, edző Tóth András)
- Petróczki Zsombor 5 bajnoki cím és egy II. hely Békéscsaba edzőjük
- Andrej Bálint OB 2.3.4 helyezések
Hajdúné Tóth Gabriella
- Nagy Roland OB 2. (Gyula, edzője Dr. Török Enikő)
- Szalai Áron OB 3.4. helyezés (Gyula, edzője Tóth András)
- Horváth Balázs Ob 3. hely (Békéscsaba, edzője Szarvas János)
Vívás
A vívás szervezettsége nő, az eredmények is igen kiválóak. Néhány kiváló
teljesítményt elérő vívó:

-

Petri Renáta Bcs. Galli Zsolt kadett EB I. VB III., junior kadett OB I.
Dékány Kinga Bcs. Galli Zs. felnőtt OB I. és II. junior és kadett OB I.
Kazár Dóra Bcs. Galli Zs. kadett Eb I., Felnőtt OB II. junior OB I.
Keszthelyi Zsombor Bcs. Galli Zs. serdülő OB I. hely
Hotváh Soma Gyula Winkler A. serdülő OB VI.
Kis Abigél OH Kard Diákolimpiai Bajnok edző: Nagy Nándor
Papp Zsanett OH Kard Orsz. Suli Vívóverseny I. E: Pusztai Lajos
Kovács Balázs OH Kard Vidékbajnok E: Pusztai Lajos
Szigethy Mátyás OH Kard Budapest Bajnokság VII. hely E: Pusztai L.
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Összefoglalva
Ahogyan említettem, hogy a teljesség igénye nélkül soroltuk fel sportáganként a
kiválóságokat. Ezen kiváló sportolók edzőit is mind fel kellene sorolni! Ahol
megadták ott felsoroltuk. Ha valaki véletlenül kimaradt az elsősorban a hiányos
jelentéseknek köszönhető, elnézést kérünk.

Köszönöm.

19

