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Tisztelet Közgyűlés! 

Egy év újra eltelt és most is nyáron tartjuk  közgyűlésünket a 2018/2019 évi 

oktatási feladatokat lezártuk, hogy ne legyen egyszerű az életünk, ez évben is 

kaptunk állami ellenőrzést 2019.07.23-án. Természetesen ezt követően tudtunk a 

közgyűlésünkre koncentrálni. 

A pénzügyi jelentés május 31-ig elkészült és főkönyvelőnk, Molnárné Tárnai 

Klára határidőre be is adta a bíróságra. 

Elkészítettük a tagszervezetek – szövetségek által leadott éves statisztikai 

jelentések összesítését. Ebben az évben sem dicsekedhetünk azzal, hogy 

mindenki leadta a jelentést időben, vagy egyáltalán leadta! 

Ez az összesítő 26 szövetséget és mindegy 30 sportágat foglal magába. 

A Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 2018 évi 

tevékenységét, valamint a tagszervezeteket – sportágak eredményét áttekintve 

megállapítható, hogy: 

 

NEMZETKÖZI SZEREPLÉSEK az elmúlt évben is kiváló eredmények 

születtek, bár érezhető volt pl. atlétikában Baji Balázs (110 gát VB III.) távozása 

és Márton Anita sérülése a Fedett pályás VB után, amit megnyert. A tornász, 

Makra Noémi sérülése stb. 

 

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK terén, is volt 2018-ban kisebb emelkedés. 

Főleg az utánpótlás terén! 

 

A SPORTÁGI SZÖVETSÉGEK ÁLTAL LEBONYOLÍTOTT 

RENDEZVÉNYEK SZÁMA sajnos továbbra is csökkenő tendenciát mutat 4,2 

%-al, az indulók száma 3,1 %-al csökkent. Természetesen itt is kiemelhetjük, 

hogy a csökkenés elsősorban a felnőtt és ifjúsági korosztályban volt.  Azonban a 

megyei rendezvényeinken továbbra is több százan indultak és a versenyek 

színvonala változatlanul nívósak voltak. 
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Bevezetőm rövid összefoglalását elemezve el kell mondani, hogy a 2018-as év is 

nehéz volt, nagyon sokat dolgoztunk. Állami támogatást már nyolc 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 

meg tudjuk tartani. 

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. Mintegy 4-5 szövetségünk nem aktivizálja 

magát, sajnos!   

 

b.)  Spotklubok – egyesületek száma (4 évet elemezve) 

2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 

275 278 258 231 

 

- Megyei szintű egyesületek száma: 100 

- OB, NB besorolású klubok:  131 

A nehéz gazdasági helyzet miatt több egyesület szűnt meg! 2016 évtől 

folyamatosan 8,3 %-al csökkent a sportegyesületek száma. Addig amíg az 

elmúlt években 2016-ig mindig emelkedett, most begyűrűzött a csökkenés itt is! 
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c.) Versenyzők számának alakulása (a szövetségeinkben) 

Összesen 12106 versenyző van megyénkben, ebből a gyermek 

korosztályúak száma 4860 fő. 

A versenyzők száma 12,2%-kal csökkent, mely arányos a klubok számának 

csökkenésével. Az össz-versenyzők 40,1 %-a gyermek korosztályú. Ez a 

klubok kiemelkedő utánpótlás nevelését mutatja továbbra is! 

 

d.) A versenyzőket felkészítő edzők száma: 379 fő 

Ez 19 fővel több az előző évhez képest. Természetesen még most is 

nagyon magas a társadalmi munkában dolgozók száma az össz edzők 

28,6%-a. 

 

e.) Versenybírók – játékvezetők 

318 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 180-190 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 8,3 %-al 

- sportolók száma 12,2 %-al 

- a fizetett edzők száma azonban 20 fővel növekedett 
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II. RENDEZVÉNYEK VERSENYEK 

 2015 2016 2017 2018 

Rendezvények száma 291 269 234 225 

Résztvevők száma 33.810 29.043 28.552 24.919 

Ebből nők 15.200 12.100 13.346 10.986 

Ebből férfiak 18.610 16.943 15.206 13.933 

 

A számokat elemezve további csökkenés van a rendezvények számában. Sajnos 

minden évben csökkenő tendenciát mutat, ez az anyagi források hiányára utal! 

Ha 2015 évet a 2018 évvel vetjük össze 22,7 %-os csökkenés van! Amely 

igen jelentős!  

A résztvevők száma 2014-ig növekedett, (34.188 fő volt) Ezt követően 

fokozatosan csökkent. Ahogy csökkent a rendezvények száma, úgy a résztvevők 

száma is 26,3 %-al csökkent! Ez is nagyon jelentős! 

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 

turisztikai, sport és városmarketingében, annak sportturizmust erősítő 

szerepvállalásában is fontos szerepet játszanak. 
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Szövetségeink a megyei bajnokságaikat és a versenyeiket 24 településen 

rendezték meg. Lovas sportágban 12 településen rendeztek lóversenyt, 10 

településen harci művészetek, 5 településen úszásban rendeztek versenyt, de 

több mint 4 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,  Tótkomlóson és Mezőkovácsházán 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 

 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 

Összes minősített 920 889 823 955 

Magasabb minősítéssel rendelkezők száma 

Nemzetközi 38 50 39 33 

I. I. osztályú 99 71 113 110 

„A” jelvényes sportoló 131 122 122 121 

 

Az összes minősített sportolók számának elemzése azt mutatja, hogy 2015-től 

2017-ig folyamatos csökkenés megállt, és 2018-ban már 3,7 %-os növekedés 

volt. 

Azonban a minősített sportolók száma ma már teljes mértékben nem mutatja az 

eredményeket, mert több sportág megszüntette a minősítési rendszerét! 

A magas minősítéseket elemezve látjuk, hogy kismértékben, de csökkenés van! 

 Nemzetközi szinten  15,4 % 

 I. osztály szinten  2,6 % 

 „A” jelvényes szinten 0,8 % itt jelentéktelen a csökkenés! 

 



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 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

6 

Legmagasabb a csökkenés „N” minősítésnél, azonban itt lehetséges, hogy nem 

volt annyi világverseny, ahol ezt  a minősítést meg lehet szerezni! 

b) Válogatott versenyzők 

 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 

Felnőtt 68 70 57 60 

Utánpótlás 124 100 150 162 

Összesen 192 170 207 222 

 

A válogatott versenyzők száma a felnőtt korosztályban 5,0 %-al növekedett. Az 

utánpótlás korosztályban 7 %-os növekedés van, ami pozitív, hogy 

összességében is 9,9%-al növekedett a válogatott versenyzők száma. 

Az atlétika, kajak-kenu, úszás, birkózás, röplabda, judo csak úgy „ontják” a 

válogatott versenyzőket. A nem olimpiai sportágakban a harciművészetek 

szakágai és az erőemelésben van kiemelkedően 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. Itt érződött legjobban az állami 

támogatás hiánya. 

Nemzetközi szereplés 

(VB, EB, VK, EK, nemzetközi versenyek) 

Helyezések 2015 2016 2017 2018 %-os érték 2017-

hez viszonyítva 

I-III. 548 345 488 518 + 5,8 % 

IV-VI. 188 335 173 237 + 27,0 % 

Összesen I-VI. 736 680 661 755 + 12,5 % 

VII-XII. 

helyezés 

200 296 108 156 + 30,8 % 

Mindösszesen 936 976 769 911 + 15,6 % 
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A nemzetközi versenyeken elért helyezéseket értékelve, igen pozitív eredmény 

és javulást látunk. 

Ha csak a 2017-es évvel vetjük össze az  

I-III. helyezettek száma 5,8 %-al nőtt, a  

IV-VI. helyezettek száma 27,0 %-al nőtt 

VII-XII. pontot hozó helyezettek száma 30,8 %-al nőtt. 

Mindösszesen a növekedés 15,6 %-ot ért el. Ez a tény arra utal, hogy a klubok 

egyre nagyobb létszámokkal tudnak nemzetközi versenyeken részt venni, és arra 

is, hogy az utánpótlás területén folyó kiváló szakmai munka egyre jobban 

beérik. 

Már a válogatott versenyzők számának növekedése mutatta, hogy a nemzetközi 

szereplések kiválóak lesznek. 

Országos Bajnokságok 

Helyezések 2015 2016 2017 2018 % 

I-III. hely 645 612 645 542 -16 

IV-VI. össz 440 481 396 336 -15,2 

Mindösszesen  1085 1093 1041 878 -15,7 

 

Az országos bajnokságokon való szerepléseket megállapíthatjuk, hogy az I-VI. 

helyezettek tekintetében jelentős csökkenés volt 15,7 %. Az I-III. helyezettek 

száma mintegy 16 %-al csökkent, évek óta először fordul elő ilyen mérvű 

csökkenés! 

A klubok a bajnokságokra is csak az esélyes versenyzőket viszik az anyagi 

gondok miatt. A legtöbb eredményt az utánpótláskorúak érték el! Egyre inkább 

érződik az utánpótlás nevelés eredményei! Az is tény, hogy több felnőtt 

versenyző eligazol a megyéből. (pl.: kajak-kenuban, úszásban) 
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ÖSSZEFOGLALVA A NEMZETKÖZI ÉS AZ ORSZÁGOS 

BAJNOKSÁGOKON ELÉRT EREDMÉNYEKET: 

 

Sportáganként a nemzetközi eredmények tükrében az Olimpiai 

sportágak között továbbra is az atlétika vezet, őket követi a  kajak – 

kenu, úszás, vívás, birkózás, judo és a torna, labdajátékokból a 

röplabda kiemelkedett.  

 

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 2018-ban megrendezett 

diákolimpiákon elért eredményekről. 13 sportágban rendeztünk 

diákolimpiát, amelyeket már nem lehet „DIÁKOLIMPIÁNAK” nevezni, 

mert levédették! Ahol a továbbjutott gyerekek 18 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 

nyolcadik éve. Múlt  évben át kellett pakolni egy másik irodába, ugyan azon az 

emeleten, ami kisebb és drágább! 
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 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. 

 

 Oktatási feladatok ellátása: 2010-ig visszatekintve (amióta nem kapunk 

állami támogatást) többször változott a törvény és így többször kellett 

akkreditálnunk a képzést, mely nem csak mérhetetlen mennyiségű 

munkával, de igen sok pénzbe is került! 

 

2018-as évben kétszer kaptunk ellenőrzést, egyik állami volt, a másikat 

nekünk kellett kérni – elő volt – van írva – 2 évenként. Az állami 

ellenőrzés büntetett mintegy fél millióra (régi statisztikai jelentés 

elmulasztásáért!) Más törvényt sértő hibánk nem volt. 

(Mellékesen jegyzem meg, hogy most is volt 2019.07.23-án állaim 

ellenőrzés – nem volt egy hiba sem!) 

A szakképzésünkben 60-63 fő vesz részt évente, mindegy 23-26 

sportágban. A tanfolyam szervezése, lebonyolítása, vizsgáztatás, szakmai 

programok szervezése, europass bizonyítványok kiadása öt nyelven óriási 

munkával jár és eszméletlen nagy adminisztrációval. 

 

  Bérvizsgáztatás – a vizsga lebonyolításán kívül, az ezzel kapcsolatos 

valamennyi adminisztratív feladatok ellátása, természetesen ezért kaptunk 

egy kis pénzt, ami segített a működésben egy szerény összeggel. 

 

 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 oldjuk meg. 
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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. 

2011-ben akkreditáltuk és elnyertük a vizsgáztatási jogot, így azóta 

folyamatosan vizsgáztatunk is. Az elmúlt esztendőben is bérvizsgáztattunk, igaz 

kisebb budapesti csoportot, de az is egy pici pénzbevétel volt. 

 

 

- 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. 
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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 

 A Magyar Lovas Szövetségnek tagjai vagyunk. 

 

 

 

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 tavaly nyertünk NEA pályázaton 1.200.000.- 

forintot. A Békéscsaba Városi Önkormányzat  asztalitenisz versenyre adott (Dr. 

Bándi) pályázati pénzt 300.000.- forintot. 

 

VIII.  

VÉGEZETÜL A BESZÁMOLÓM VÉGÉN SZERETNÉK NÁHÁNY 

EREDMÉNYT KIEMELNI SPORTÁGANKÉNT, 

EGYESÜLETENKÉNT. A TELJESSÉG IBÉNYE NÉLKÜL. 

RÉSZBEN A SZÖVETSÉGEK ÁLTAL KIEMELT 3+3 LEJOBB 

VERSENYZŐKET ÉS SAJÁT FORRÁSBÓL, AMIRŐL MI 

ÉRTESÜLTÜNK. 
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Asztalitenisz 

A megye sportágai közül a legtöbb versenyt rendezte és a legtöbb pénzből 

gazdálkodott. Az eredményeket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy az 

Extraligás csapatok jól szerepeltek, különösen a Mezőberényi Hed Land 

Extraligás férfi csapat, de az Orosházi Extraligás lányok is hozták magukat. 

Továbbra is a két fiatal tehetséget kell kiemelni, Szántosi Dávidot és a békési 

Balog Ágnes Kirát, akik korosztályos válogatottként szerepeltek jól! 

Atlétika 

Ha Békés megye atlétika sportágát értékeljük, akkor elsősorban a Békéscsabai 

Atlétika Club eredményeit kell említeni, amely meghatározza az 

összeredményességet. 

Az elmúlt évben komolyan érződött az eredményeken Baji Balázs távozása és 

Márton sérülése,, bár Anita még a fedett pályán nyert VB-t, de azt követően nem 

tudott versenyezni. 

Jól szerepeltek a Békési és a Gyulai atléták is. Az utánpótlás nevelést ki kell 

emelni, hiszen több, mint 400 gyerekkel foglalkoznak. Természetesen lehetetlen 

–időhiány miatt- az összes eredmény I-VI. helyezetteket felsorolni, de 

néhányukat kiemelnénk. 

- Márton Anita - súlylökés, fedett pályás világbajnok, edzője Eperjesi László 

- Bogdán Anabella – gerelyhajító (bár ő is sérüléssel bajlódott, de az OB-n 

hozta az eredményt (III.) 

- Apáti Bence – ifi EB II. 1500 méteren. 

- Diószegi Dávid – aki a felnőtt mezőnyben is pontszerző helyen végzett 

- Gregor László – 5000, 3000 akadály, 10 km mezei OB bajnok. Edzőjük 

Tóth Sándor mesteredző 

- Kovács Barbara – gyalogló olimpikon a Békéscsabai Atlétikai Klubból. 

(Germán Tibor) 

- Nyeste Ágnes – 400 gátas, de hétpróbában is pontszerző volt az OB-n 

(Békés SE) 

- Balassi Imre – 400 gátas futó (Békés SE) 

Kiemelt hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre, több, mint 100 gyerekkel 

foglalkoznak. Gyulai atléták közül Süli Richárdot kell kiemelni! 
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Birkózás 

Egyike azon sportágaknak, mely az elmúlt években dinamikusan fejlődik, 

klubok alakultak, nőtt a versenyzők száma és szép számmal rendeztek 

versenyeket, ahol több száz gyerek indult. 

Ki kell emelni: Szél Anna eredményét, aki Európa-bajnok lett és kadett VB-n 

ezüstérmes, az Orosházi Spartacus versenyzője – edzője Páli Sándor és Ritter 

Diletta. 

Egyesülete feljutott az NB I-be! 

A Gyomaendrődi Birkózó Klub edzője és senior versenyzője Hencz Gyula, 

Senior Európa-bajnok. A fiatalabb kategóriában III. lett. 

 

 

Erőemelés 

 

Már többször elmondtam, kár, hogy nem olimpiai sportág, mert kiváló 

eredményeikkel előkelő helyen lennének! Eredmények: 

- Szabó Ágnes: Európa-bajnok erőemelés, Világbajnok fekvenyomásban. 

Év erőemelője és fekvenyomója. 

- Lovas Mónika: európa-bajnoki ötödik hely 

- Balogh Nátán: I. az ifjúsági fekvenyomó világbajnokságon 

- Véró Alex: junior Világ és Európa bajnok fekvenyomásból 

 

Kajak-kenu 

Ez a sportág is dinamikusan fejlődik, kár, hogy a válogatottságig eljutó kiváló 

versenyzőket nem tudják megtartani! Elviszik a nagy klubok. 

- Kós Benedek: a Szarvas (Nyerges Attila) versenyzője, kétszeres 

világbajnok lett. 

- Opauszki Márk: K4 500 m távon 7. lett 

- Laczkó Dániel: Békés versenyzője, U23-as maratoni Európa-

bajnokságon 5. lett, a felnőtt kenu kettesben VB-n bronzérmes. 

Szólhatnánk a Gyomai Kajakosokról is, de a Kovács Gábor a KSI-nek neveli a 

versenyzőket! 
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Harcművészet 

 

Nők 

- Mezei Nikolett: ifjúsági kick-box világbajnok 

- Laurinyecz Boglárka: ifjúsági kick-box világbajnok 

- Gyarmati Ildikó: felnőtt kyokushin K. Európa-Bajnok 

 

Férfiak 

- Opauszki Dávid: kempo világbajnok, kick-box EB II. helyezett 

- Hocz Csaba: kempo világbajnok 

- ifj Zsiga Zsolt: magyar bajnok, Európa válogatott 

 

 

Judo 

- Soczó Rebeka (ifi 70 kg): ifjúsági OB I. helyezett, felnőtt OB III. 

helyezett, U23 OB II. helyezett 

- Szentandrászki Gréta (serdülő 57 kg): serdülő válogatott III. hely, 

Lengyelország SC kupa I. hely, Nemzetközi Arad K. III. hely, EK 5. hely 

- Kovács Hajnalka: EU Liga I. hely, felnőtt – Junior válogató III. hely, 

U23 OB III. hely, Felnőtt OB III. 

- Láza György: junior OB III. válogató v. III. hely 

Mindannyijuk edzője Gyáni János. 

 

Lovas 

Megyénkben kiemelten nagy a lovas sport szervezettsége, minden évben 

népszerűbb. Nem csak a klubok száma nő, de a versenyek – lovas rendezvények 

száma is, és az ott indulók létszáma is. (1-2 verseny kivételével) 

Kiemelt rendezvény Mezőhegyesen megrendezésre került Fiatal Lovak 

Fogathajtó Európa-bajnoksága. 

Néhány jobb eredmény: 

- Fedettpályás OB, 5 éves ló kategória: I. Jessica, lovasa Piroska Zoltán  

- Mezőhegyesi Mén-Kanca Szuperdöntő: I. hely Piroska Zoltán Flóra nevű 

lovával (kiemelkedő eredmény)  

- Kiskunhalasi GP (Grand Prix): I. hely Piroska Zoltán Flóra nevű lovával  

- Tenyészverseny: II. hely Jován Richárd Jaguár nevű lovával  
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- Ifjúsági OB: 6. hely ifj. Szász Attila Zelda nevű lovával  

(mindhárman Mezőhegyesi Ménes SE)  

- U25 GP II. hely Plavecz Szabrina (Kentaur LE) Aktus nevű lovával  

Fogathajtás  

- Fedeles OB kettesfogat C kategória: 4. hely Makoviczki Richárd 

(Aranykalász LK, Újkígyós) 

- I. o. versenyző Csercsa Sándor 

 

 

 

Ökölvívás 

A megye ökölvívását elsősorban a Surman ökölvívó iskola prezentálja. 

Így elsőként Juhos István OB I., EB IX. hely és Egyetemi bajnokságon II. 

Börzsei Kornél: OB III. hely 

Surman Áron: OB III. hely 

 

Röplabda 

Ez évben is remekeltek, megnyerték a bajnokságot 5x, az M.Kup. II-ok lettek. A 

MEVZA Ligában is megvédték elsőségüket, a CEV kupában VIII közé jutottak! 

4 felnőtt válogatottjuk van. Az utánpótlás területén is kiemelkedő munkát 

végeznek Nagy Attila edző vezetésével. 

A junior EB résztvevő válogatott csapatnak 4 fő volt a tagja, VI. helyen 

végeztek. 
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Sakk 

Nagyon jó a sportág szervezettség – a versenyek száma, és színvonala. 

Néhány kiváló versenyző: 

- Erdős Boglárka: OB 10-ik 

- Fekete Ágnes: Megyei Bajnok 

- Polgár Szilvia: serdülő OB III. 

- Kakuk Sándor: felnőtt H.OPEN I. helyezett 

- Samu Gábor: felnőtt A. OPEN I. helyezett 

- Leszkó Bence: serdülő diákolimpia I. helyezett 

Súlyemelés 

A súlyemelés „erősen” tartja magát, bár nem sok versenyzőjük van, de egy-egy 

tehetség mindig van. Bökfi János versenyzői ezek a versenyzők! 

- Mitykó Veronika: egyéni csúccsal Junior EB VI., OB I. lett 

- Garamvölgyi Kasszandra: tini OB I. 

- Papp Norbert: Junior OB I. 

 

- Fekécs Szilárd: serdülő EB IV. Edző Balogh János 

- Fekécs Ervin: junior OB I. Edző Balogh János 

Kosárlabda 

Különösen nagy változás nem volt. Továbbra is Mezőberény- Békés – 

Békéscsaba a meghatározó bázis ebben a sportágban. Békés férfi NBI/B-ben 

játszott (idén kiestek), Mezőberény és Békéscsaba férfi NBII-ben szerepeltek, az 

utánpótlás nevelésük elfogadható, bár szélesedhetne a „paletta”! 
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Torna 

A Torna Club szervezettségének csökkenése megállt. Stabilizálódott az edzői 

gárda és a tornászok létszáma. Beindult újra az utánpótlással foglalkozó 

csoportok foglalkozása. 

Sajnálatos, hogy Böczögő Dorina Budapestre távozott és az, hogy Szujó Dorka 

visszavonult. Makra Noémi pedig sokáig sérüléssel bajlódott, de ez évben már 

versenyez. Szujó Hanna szereplése nagyon biztató. 

Úszás 

Sajnálatos tény, hogy Bohus Richárd VB III. helyezett versenyző eligazolt 

Budapestre! A klubok továbbra is nagy hangsúlyt fordítanak az utánpótlás 

nevelésre, és természetesen tűnnek is fel néhányan minden évben. 

Bár tudjuk, hogy az úszás az a sportág, ahol hosszú évek kemény munkája kell a 

kiemelkedő eredményekhez. 

Néhányan a tehetségekből: 

1. Veres Laura: országos bajnok (Gyulai versenyző. E.: Tóth András) 

2. Daka Anett: OB II. helyezett (Gyulai, E.: Tóth András) 

3. Bogár Viktória: OB III. helyezett (Orosházi Versenyző E.: Schmidt Jenő) 

4. Petróczki Zsombor: országos bajnok (Békéscsabai, E.: Lázár Olga) 

5. Nagy Roland: OB II. és III. hely (Gyula, E.: Dr. Török Enikő) 

6. Csuvarszki Donát: OB III. hely (Békéscsaba, E.: Szarvas János) 

7. Zsilinszki Orsolya: siketek EB 4-6-8-12 helyezéseket ért el (Bcs úszó klub 

versenyzője, E.: Szarvas János) 
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Vívás 

A vívó sport szervezettsége tovább nőtt, már a kondorosi gyerekek is 

bontogatják szárnyaikat. A három nagy vívó bázis mellett (Orosháza, 

Békéscsaba, Gyula) Kondoros is ott van. 

Néhány eredmény: 

Elsősorban a Békéscsabai Vívó Akadémia versenyzői jeleskedtek. 

- Dékány Kinga: (Békéscsaba) kadet EB egyéni II. csapat I. Kadet VB VII. 

Ifi olimpia VII. 

- Petri Renáta: junior EB V. helyezett (Békéscsaba) 

- Szabó Réka: (Békéscsaba) U23 EB IV. helyezett, felnőtt EB és VB 

résztvevő. 

- Keszthelyi Zsombor: Kadett OB III. EB V. helyezett 

- Szabó Bence: kadett OB I. helyezett 

Mind az öt versenyző a Békéscsabai Vívó Akadémia versenyzői és Galli 

Zsolt tanítványai. 

- Horváth Soma: (Gyula) OB II., Diákolimpiai bajnok, EB csapattal IV. 

férfi tőr. (edző: Winkler Andor) 

- Kis Abigél: (Orosháza) OB II. és III.  helyezés. E.: Nagy Nándor 

 

Sportlövészet 

Örömteli hír, hogy a Szövetség jól működik, a mindegy 9 klub részt vesz 

aktívan a sportág munkájában. 

Országos bajnokságon elért eredmények, elsősorban sportpisztoly lövésben. 

- Wild Ferenc (Gyula) OB II. hely 

- Babinyecz János (Gyula) OB XIII. hely, megyebajnokság II. helyezett 

- Járosi Pál (Békéscsaba) OB VIII. helyezett, megyebajnok 

- Beke Ödön (Tótkomlós) OB VI. megyebajnokság III. hely 
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Összefoglalva 

Ahogyan említettem, hogy a teljesség igénye nélkül soroltam fel 17 sportágból a 

kiváló eredményeket. Ahol megadták és tudtuk az edzőket (az eredmények 

kovácsait) is felsoroltuk. Ha valaki véletlenül kimaradt, az elsősorban a hiányos 

jelentéseknek köszönhető és elnézést kérünk érte. 

Köszönöm, hogy meghallgatták beszámolómat! 


