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AMERIKAI FUTBALL SZAKOSZTÁLY
Csapatunk a 2013.évben a Divízió 1ben szerepeltünk, de sajnos győztes meccs nélkül az
utolsó helyen végeztünk. A tavalyi évben kb. 25 fő volt a létszámunk, amiből 9 fő a junior
szezonban is szerepelt a Debrecen Gladiatorsal közösen indított junior csapatban, a juniorok az
alapszakaszt a harmadik helyen zárták és bejutottak a rájátszásba ahol sajnos kikaptak, de így
is nagyon jó eredményt értek el. A csapat az év során játszott még 5 edzőmérkőzést és a
juniorokkal egy másik csapat edzőtáborában is részt vettünk. Folyamatosan toborozzuk az új
tagokat, de sajnos kevesen akarnak sportolni.
Folyamatosan fejlesztjük a csapat edzésfelszereléseit és növeltük a játékos felszerelések
mennyiségét.
HOKSÁRI BÉLA
szakosztályvezető

ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY
2013. évi létszám adatok:
Szakosztály tagok:
Aktív katona
Nyugdíjas katona
Civil

Férfi:
1
2
11

Nő:

Szakosztály tagok:
18 év alatti
19 – 50 év közötti
idősebb korú
Látogatók (nem rendszeres
résztvevők)

Férfi:

Nő:

8
6
11

1

-

1

a szakosztályunk az országos szövetség által nyilvántartott és versenyzési engedéllyel
ellátott sportolók létszáma (megyei I. és megyei II. rendszerben játszók): 9 fő
ezen személyek igazolása a Szolnoki Honvéd SE igazolt versenyzői
a további résztvevők, akik látogatják edzéseinket, lelkes amatőrök vagy más egyesületi
tagok, ha az országos szövetség tagságához nem is tartoznak az SZHSE tagjai

A szakosztályi edzések időpontjai, helyszíne, edzők száma:
Az edzések heti két alkalommal kedden és pénteken 1900 – 2200 közötti időszakban zajlanak.
Helyszíne a 86. Szolnok Helikopter Bázis tornaterme. A szakosztály nem rendelkezik edzői
végzettségű szakedzővel.

Szövetségi tagsági viszony:
Szakosztályunk tagja a megyei és az országos szövetségnek 1997 óta. Szakosztályunk
tagságában sportol az észak alföldi régió és a veterán szövetség elnöke (Gulyás Vince),
valamint a megyei asztalitenisz szövetség alelnöke (Katona Csaba)
A szakosztály 2013 évben végzett szakmai munkájának rövid értékelése:
A szakosztályunk több szintű versenyeken vesznek részt:
o egyéni versenyek, meghívásos versenyek évi 15-20 alkalom
o veterán versenyek évi 9 alkalom
o NB-III csapatbajnokság 2013 tavaszi rendszerben évi 11 alkalom
o megyei csapatbajnokság őszi – tavaszi rendszerben évi 20 alkalom
o nemzetközi versenyek, 2013 május Bréma eb. részvétel
Az egyéni versenyeken átlagosan 90-100 fő vesz részt, a veterán versenyeken a létszám
a 150 főt is eléri.
A csapunk tagjai a veterán ranglistán nagyon szép helyet foglalnak el (2013-es adat):
o Dr. Sági László
1. (első félév – 2013 július 1-el eligazolt)
o Vass Imre
4.
o Katona Csaba
13.
Az egész 2013-es évet figyelembe véve összességében 22 versenyen vettünk részt,
egyéni meghívásos versenyek, valamint veterán versenyek. A versenyeken az érem
táblázat a következőképpen alakult:
o 13 arany
NB3 csapatban: 2012/2013 évvége (június) – 4. hely (11 csapat)
o 16 ezüst
megyei csapatban: 1 hely (11 csapat)
o 9 bronz
A rendelkezésre álló pénzeszközök a következő lehetőségeket biztosították:
o
o
o
o
o

lehetőség nyílt versenyek felkészülésére
sporteszközök beszerzésére (labda, ütő borítás)
versenyeken való részvétel lehetősége (nevezési díjak, utazási költségek)
barátságos mérkőzések lebonyolítása (felkészülés a versenyekre)
a további pénzügyi keretek további versenyek finanszírozását tennék lehetővé,
2013-as évben nem sikerült további pénzügyi támogatást elnyerni, így
önköltségen versenyeztünk.

Rövid szakmai értékelés:
o Az edzések és a csekély pénzügyi források mellett is sikerült szép eredményeket
felmutatni. A 2013 év második felétől az NB3 csapatunk visszalépet egy osztállyal
lentebb költség megtakarítás miatt. A megyei csapat bajnoki rendszerben
játszunk. A 2013-as év 2. felétől a megyei II. osztályban is szerepelünk. A
csapatot lelkes amatőrök alkotják. Az egész évet figyelembe véve olyan 15 -20 fő
látogatja edzéseinket.
Utánpótlás nevelés a szakosztálynál:
Szakosztályunk tagsága felnőtt és veterán korú játékosokból tevődik össze, utánpótlás nevelés
nem folyik
A 2014. év szakmai tervei:
A szakosztálynál egész évben folyamatos munka, felkészülés folyik. A nyár folyamán tartunk 2
hét szünetet. A cél az, hogy bármikor képesek legyenek a tagjaink versenyeken részt venni és
teljesíteni. A megyei csapatunk a szeretné megtartani elsőségét ha, esetleg fentebbi osztályba
lépnénk. Sajnos a jelenlegi ismereteink alapján igen nagy távolságot kéne bejárni, amit nem
tudunk finanszírozni. A nagyobb és külföldi versenyek önköltségesek, így kevesen tudunk részt
venni Európa vagy világversenyen. A 2014-es évben Európán kívüli eseményeket szerveznek,
amire nincs ebben az évben lehetőség kijutni.
A 2014-es év tervei céljai:

a megyei csapatbajnokságot megnyerni
szponzort, támogatást bevonni a versenyeztetéshez
lehetőség szerint minél több versenyen részt venni és eredményt elérni
segíteni más szakosztályoknál az utánpótlás nevelésben
utánpótlás versenyek megszervezése és lebonyolítása
segíteni a megyei és országos szövetség munkáját

KATONA CSABA
Szakosztályvezető

ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLY
Szakosztály neve: Atlétika szakosztály 2011.június 1-jétől.
Folyamatos működésének kezdete: 1951
Létszáma: 24
ebből- aktív katona 17 - nyugdíjas katona 3 - civil személy 4
továbbá- 18 év alatti korú 0 - 19-50 év közötti 21 - idősebb korú - 34,
Edzések időpontja, helyszíne: Kedd-csütörtök 14:00-16:00
Edzők száma: 1 fő
A sportági szövetségi tagság: Magyar Atlétikai Szövetség tagja 2011-óta.
A 2013. év (január 01-december 31-ig) szakmai értékelése
január:
o Ragnar Relay Florida Keys, Miami - Key West, FL, USA, 1 fő
február:
o Gasparilla Distance Classic, Tampa, FL, USA, 1 fő
március:
o Orange Blossom Half Marathon, Tavares, FL, USA, 1 fő
o 29.Pécs Harkány Országúti futóverseny, 14 fő
o 6.Balaton Szupermaraton, 16 fő
Bódis Tamás 1.hely 25év alatti férfi,egyéni kategória
Kisnémet László-Szabó Krisztina 3.hely vegyes páros kategória
április:
o MaratonMan, Balatonfüred, egyéni, 1 fő
o 28.Telekom Vivicittá városvédő futás, Budapest, 12 fő
o 2.Telekom Vivicittá városvédő futás, Szolnok, 10 fő (rendezés és indulás)
május:
o 6. Intersport Tour de Tisza-tó és Tisza-tavi Bringatlon, 1 fő
o 4. Borvidék Félmaraton Szekszárd, 5 fő
o Keszthelyi félmaraton egyéni, 1 fő
június:
o 2.BSI Brutál Futás, 1 fő
o 20.K&H olimpiai maraton és félmaraton váltó, 8 fő
o 16.Kékes-csúcs futás, 11 fő
o Midnight Sun Half Marathon, Tromso, Norvégia, 1 fő
o Szabadság Napi Futás, Gödöllő, 1 fő
o Balatonman hosszútávú triatlon egyéni, 1 fő (feladta kerékpár után)
o 27. Veitsch Alpesi Maraton 54 km 3 fős váltó, Ausztria – Veitsch, 2 fő
július:
o 10.EON Délibáb Sportfesztivál,Hortobágy, 4 fő
o Balaton átúszás, Révfülöp-Balatonboglár, 3 fő
szeptember:
o 28.Nike Félmaraton, 10 fő
október:
o Coca-Cola Testébresztő futás, Budapest, 1 fő
o 6.Repülőrajt futóverseny, szervezés,rendezés + indulás 12 fő
o NATO futás 10 km, Budapest, 3 fő
november:
o Balaton maraton, 3 fő

Blue Moon Half Marathon, Ozona, FL, USA, 1 fő
Ragnar Relay Las Vegas, Las Vegas, NV, USA, 1 fő
George G. Mattar Relay emlékfutás, MacDill AFB, Tampa, FL, USA, 1 fő
december:
o Space Coast Marathon, Cocoa, FL, USA, 1 fő
o
o
o

Versenyek összesen: 29 alkalom
Összes induló: 128 fő
A résztvevők átlagos létszáma. 5 fő
A rendelkezésre állt pénzeszköz mire volt elegendő, mire lett volna még szükség
A szakosztálytagok nem voltak fegyelmezettek a tagdíjfizetést illetőleg, ebből adódott feszültség
és hiúsult meg finanszírozás. 2014-től szigorítottam az elszámoláson, nevezési rendszeren,
ettől várom a megoldást. Továbbá sikerült szakosztályi költségvetésből feliratozott pólókat
vásárolni. A tervezett versenyek nagy részén részt tudott venni a szakosztály.
Utánpótlás nevelés nem folyik a szakosztályon belül.
A 2014. év szakmai tervei:
Pécs-Harkány Futóverseny egyéni és váltó, Balaton Szupermaraton egyéni és váltó
résztvevőkkel
Jeruzsálem maraton, Izrael, Jeruzsálem
Bázis mezei futóbajnokság, Szolnok
MH mezei futóbajnokság, Veszprém
Vivicittá Félmaraton- Budapest
MH 86. SZHB triatlon
Maratonman, Balatonfüred
A K&H maraton váltó 1 férfi 1 női csapat;K&H Maraton és félmaraton váltó – Budapest
Békéscsaba-Arad 5fős váltó
Kékes csúcs futás
Szekszárdi Félmaraton egyéni és váltó
Ragnar Relay Wasatch Back, Logan - Park City, UT, USA
Keszthelyi Kilométerek félmaraton;
½ Balatonman triatlon;
Balatonátúszás
Ausztriában, Veitschben Alpesi Maraton 3 fős váltóban
Délibáb Sportfesztivál Futás – Hortobágy
Túri Kupa, Mezőtúr
Porecki Delfin Horváto tengeri úszóbuli
NIKE félmaraton – Budapest
7.Repülőrajt Futóverseny
SPAR maraton
Nagyatádi Ironman verseny egyéni és váltó
Ragnar Relay Las Vegas, Las Vegas, NV, USA
Balaton Maraton és Félmaraton – Siófok
Space Coast Marathon, Cocoa, FL, USA
VIRÁG ZOLTÁN
szakosztályvezető

GUMIASZTAL SZAKOSZTÁLY
A 2013. év tavaszi versenysorozatát hagyományosan az SZHSE pontszerző versenye nyitotta
meg. Versenyzőink az év eleji formának megfelelően ugrottak. Az Utánpótlás (UP) I.
kategóriában Debreczeni Nóra IV. lett, III. kategóriában Kalántai Linett, IV. korcsoportban
Lengyel Lilla aranyérmet szerzett! FIG (nemzetközi) kategóriában Némedi Flóra a III. helyet
szerezte meg.
Diákolimpia, Balatonfüred, 2013. 04. 07.
A verseny kicsit felemás képet mutatott a tervezetthez képest, az „idősebbek hozták magukat”,
a „kicsik” egy picit „gyengélkedtek". Az egyik szemünk sír… de a másik… Eredmények:

VI. korcsoport „B” kategória leány: I. Zvolenszki Szilvia SZHSE
VI. Korcsoport „A” kategória leány I. Némedi Flóra SZHSE
VI: korcsoport „A” kategória fiú
III. Benedek Ádám SZHSE
…ez a szemünk nevetett!
Május 11-én folytatódott a pontszerző sorozat a Pannon Kupával
FIG kategóriában nőknél Némedi Flóra IV., férfiaknál Benedek Ádám III. lett, az utánpótlás
kategóriában IV. korcsoportban Zvolenszki Szilvi a II. helyet szerezte meg.
Az őszi idény a Jablonecz –i (Csehország) versennyel kezdődött. Némedi Flóra a 14. helyet
szerezte meg a rangos mezőnyben.
2013. 11. 02. Országos Bajnokság, Veszprém
A Nemzeti Bajnokságra versenyzőink „beindultak” gondolom a jó formaidőzítésnek
köszönhetően, amit az alábbi eredmények is igazolnak:
Kezdő Leány „A” kategóriában Nemes Ajami első, Debreczeni Nóra második lett, a
legnépesebb mezőnyt maguk mögé utasítva!
Ifjúsági Leány „B” kategóriában Lengyel Lilla a III. helyen végzett.
Felnőtt női „A” kategóriában Némedi Flóra első, Zvolenszki Szilvi második lett.
A versenyév utolsó megmérettetésén, amit a Szolnoki Honvéd SE rendezett Kis-Tóth Sándor
Olimpikon Tornász, Versenybíró, Barátunk emlékére, az alábbi eredmények születtek:
FIG kategória női. Némedi Flóra III. hely
FIG kategória ffi Benedek Ádám I. hely
UP. I. korcsoport leány: Debreczeni Nóra I. hely
UP. IV. korcsoport leány: II. Zvolenszki Szilvia, III. Lengyel Lilla
UP. IV. korcsoport fiú : I. Huber Péter
UP. III. korcsoport fiú: I. Lengyel Lénárd
UP. II. korcsoport fiú III. Hunyadi Márk
A „huszáros” befejezésnek köszönhetően, Debreczeni Nóra, és Benedek Ádám, csoportjukban
megszerezték az első helyet a Pontszerző Versenysorozatban!
NÉMEDI KÁROLY
szakosztályvezető

ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLY
Folyamatos működésének kezdete: 2012.03.20
Létszáma: 9
ebből- aktív katona: 7 - nyugdíjas katona: 1 - civil személy: 1
továbbá- 18 év alatti korú: 0 - 19-50 év közötti: 9 - idősebb korú: -4.
Edzések időpontja, helyszíne:
Hétfő - Péntek 14-18-ig, MH 86 SZHB Kispuska lőtér és az mögötti rész.
Hétfő 17-19, Szerda 20-22, MH 86 SZHB Tornaterem (Télen)
Edzők száma: Átlagosan 3-4
A szakosztály tagja a Magyar Íjászszövetségnek 2014 februárjától a Magyar Íjászszövetségnek.
A 2013. év (január 01-december 31-ig) szakmai értékelése:
Az íjász szakosztály tagjai az SZHSE színeiben nem vettek részt versenyeken. A legtöbb
tagunk csak hobbiként és kikapcsolódásként űzi ezt a sportot. A tagjaink nagy része katona és
mivel gyakran hagynak ki heteket vagy akár hónapokat is az edzésből a különböző gyakorlatok
vagy külföldi szolgálatteljesítés miatt, ezért nem is érzik magukat felkészültnek a versenyen való
megmérettetésre. A másik ok pedig az volt, hogy szakosztályunk nem volt eddig tajga a sportág
szövetségének (MISZ). A 2014 év eleji csatlakozás ezt a problémát szerencsére orvosolni
látszik. A 2014-es évre két fő már kiváltotta a versenyengedélyét, valamint több személy jelezte,
hogy csak a MISZ versenyzési lehetőség miatt is csatlakozni kíván a szakosztályunkhoz.

A szakosztály a 2013-as évben több vesszőfogót is vásárolt. Ezen eszközök lefedik a
működéshez szükséges minimálisa szükséges mennyiséget. A tagok nagy része saját
vesszőfogóra lő és igazából csak ezért elegendő az, ami van. Mivel ezen vesszőfogók fogyó
eszközök, így a folyamatos beszerzésük szükséges.
Több szülő azért nem íratta be a gyermekét a szakosztályba, mert nem tudunk számukra
eszközt biztosítani. A szakosztály tervezi néhány „olcsóbb” tradicionális íj vásárlását is, hogy
legalább meg tudja ismertetni a sportot a jelentkezőkkel annak reményében, hogy a szülők
később vállalják az anyagi kiadásokat gyermekeikért a sport folytatásához.
Utánpótlás-nevelés
Jelenleg nincs 18 év alatti sportolója van a szakosztálynak, ezért igazából a szakosztályban
utánpótlás nevelésről nem is beszélhetünk. A fő ok, amiért nem jelentkeznek a fiatalabb
személyek, a sport anyagiasságára vezethető vissza.
A 2014. év szakmai tervei
Elsődlegesen tovább szeretnénk folytatni a tagok toborzását. Mivel szakosztályunk Jász
Nagykun Szolnok megyében egyedülállóként sportág szövetség tag lett, így ez valószínűleg
segíteni is fogja a tagok beáramlását. A 2014-es évben legalább két személy már az SZHSE
színeiben fog indulni a versenyeken, ezzel is hirdetve az egyesületet. Egy tagunk csigás íj
kategóriában a nemzeti válogatott tagja és jelenleg világbajnoki 32-ik helyezett, viszont ő
jelenleg nem az SZHSE színeiben versenyzik. Az idei évben szeretnénk minél több SZHSE és
HOSOSZ rendezvényeken részt venni. Jobban szeretnénk nyitni a civil szféra felé, hogy többen
megismerhessenek. A keretekhez képest tovább szeretnénk bővíteni az eszköztárunkat.
SINKA SZABOLCS
szakosztályvezető

JUDO SZAKOSZTÁLY
Gyermek csoport Rákóczi falva Molnár János edző
2013. április 12-i övvizsga: 6 kyu 9 fő, 4 kyu 2 fő
Létszám: 13-16 fő.
A kis létszám miatt időnként bejártunk a szolnoki Sportiskolához küzdőedzésekre (havi 1-2
alkalommal). Az iskolai évkezdés átrendezte a létszámot (csökkent). Az edzések ideje: hétfőn,
szerdán és pénteken történik; kezdő és haladó csoportokban. Az edzésre bérelt terem kis
mérete miatt a létszám korlátozottan lehetséges.
2014. évben a létszám: 6 fő kezdő és 7 fő haladó.
Létszám bővítést 2014. szeptember 01-jétől (iskolakezdéskor) tervezünk.
2014. április 02-án újabb sportolóink tettek övvizsgát: 6 kyu 1 fő, 5 kyu 4 fő.
Csoportjainkban a jelenlegi (megszerzett) fokozatok: 6 kyu 4 fő, 5 kyu 5 fő, 4 kyu 1 fő.
A II. negyedévben tervezünk 1 rangsorversenyen való részvételt.
Folytatjuk a jó kapcsolatot a Sportiskolával.
Felnőtt csapat:
Szervezett edzések Abonyi úti Judo terem /sport iskoláé/ hétfőtől - péntekig 17h-19 óráig
hivatásos, szerződéses katonák is látogatják. Oktatás segítése a gyermek korcsoportnál.
Egyéni edzések a Honvéd SE létesítményeiben.
KOSZTYÚ TAMÁS
szakosztályvezető

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY
2010 őszén csatlakozott szakosztályunk a sportegyesülethez. Működésünk azóta is folyamatos.
Sportolói létszámunk 2013. decemberben: 18 fő volt, akik 19-50 év közöttiek voltak. Az év
folyamán 2 fő aktív katona is tagunk volt. 2013-ban összesen 29 fő sportoló (, és 18 fő kísérő)
fordult meg a szakosztályunknál, akik 19-50 év közöttiek voltak. A meccsekre felkészüléseinket
kettő edző segítette. Edzéseinket keddenként 17:00-18:30-ig és csütörtökönként 19:00-21:00-ig
a Helikopter bázis tornatermében tartottuk.
Az év folyamán nem voltunk tagja sportági szövetségnek.
A 2013. év (január 01-december 31-ig) szakmai értékelése:
- 2013.02.09. „Damasztor kupa” felkészülési torna Budapesten 4.helyezés
- 2013. Majális kupa a Vízpartkörúton: Műfüves női foci-ban 6. helyezés
- 2013.05.25-én a 2012/2013-as évi Megyei női kézilabda bajnokságban 5. helyezés
- 2013.05.25-én APEH napok a Tisza-ligetben
- Műfüves női foci 1-2. helyezés
- Strandröplabda: 4. helyezés
- 2013.05.31-06.02-ig, 3 napos XXXVII. Velence kupa Velencén és Kápolnásnyéken 5.
helyezés
- 2013.07.06-07.07-ig, 2 napos Tisza-tó strandkézilabda kupa Abádszalókon 2. helyezés
- 2013.07.20-án Tiszakécskei strandkézilabda torna
- 2013.07.27-én Műfüves kézilabda torna
- 2013. Októberben a 6. Szolnoki Repülőrajt Futóversenyen segítőként, illetve futóként is
részt vettünk: 3000m-en Vindeizen Katalin 2. helyen, Négyesi Tünde 2. helyen, Nemesné H.
Krisztina 2. helyen végeztek a saját korcsoportjaikban
A mérkőzéseinken általában 12 fő vett részt.
A rendelkezésre álló pénzeszköz a 2013/2014-es évi Megye I. kézilabda bajnokság nevezési
és a mérkőzések bírói díjaira, illetve a Damasztor kupa nevezésére voltak elegendőek. A többi
egyéb kiadásokat, mint utazási költségeket, egyéb tornák nevezési díjait saját önerőből oldottuk
meg.
Külső edzői díjat nem kellett fizetnünk, mivel az egyik csaptársunk gyermeke, Csizmadia Tamás
és annak barátja, Dömsödi Tamás vállalták e teendőket.
Utánpótlás nevelés jelenleg nem működik a szakosztályon belül.

A 2014. év szakmai tervei:
-

-

-

A 2013/2014-es évi Megye I. női kézilabda bajnokságban a tisztes helytállás mellett az
első három hely valamelyikén szeretnénk végezni. Az őszi fordulót 10 csapatból Martfű
csapatával együtt az első helyen zártuk azonos pontszámmal, és a tavaszi idényre
bizakodva tekintünk.
Szeretnénk nevezni 2014/2015-ös évi Megye I. nő kézilabda bajnokságba, és a lehető
legjobb eredmény elérésével a 2015/2016-os évben már egy magasabb szintű
bajnokságba nevezni (NBII.).
Utánpótlás nevelés tervezése, illetve elindítása.
Egyéb nyári tornánkon, bajnokságokon részt venni. ( Abádszalóki strandkézilabda torna,
Tiszakécskei strandkézilabda torna, Velence kupa, Műfüves kézilabda torna, illetve
egyéb felkészülési tornákon)
DÖMSÖDI TAMÁS
szakosztályvezető

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
A kispályás labdarúgó szakosztály vezetését 2013 nyarától vettem át. A vezetésem ideje alatt
illetve a jelenleg folyamatban lévő programokról, feladatokról szeretnék tájékoztatást nyújtani.
Elsősorban a szakosztály legnagyobb egyben legfrekventáltabb feladata a Városi Labdarúgó
Bajnokság II. osztályának őszi – tavaszi fordulójában való részvétel. A bajnokságban minden
Hétfőn mérkőzéseket bonyolítanak le a II. osztály számára, ahol a tavaszi fordulót is elkezdtük
03. 24 – én és jelen pillanatban a 12. helyen állunk, 16 ponttal.
A csapat másik nagy feladata a 2013-ban megrendezett országos verseny: a Bozsik Kupa volt,
ahol sikerült a 6. helyet megszereznünk.
Több hasonló 1 napos versenyen vettünk részt 2013-ban melyek közül még szeretném
megemlíteni a Szeptemberben lefolytatott 3 Sándor Kupát, amelyen 3. helyezést értünk el. Ez a
Szolnoki Sportcentrum által szervezett verseny azért is nevezetes mivel a megyéből minden
szintű kispályás futballcsapat részt vehetett így emelve a verseny színvonalát, nehezítve azt.
A téli szezonban több ok miatt sem volt módunk bajnokságban indulni viszont lehetőségeinkhez
mérten rengeteg teremtornán vettünk részt valamint minden Kedden, Csütörtökön és Vasárnap
edzőmérkőzéseket játszottunk baráti csapatokkal, akik a Városi Bajnokság különböző
osztályaiban vannak jegyezve.
A továbbiakban folytatjuk a Városi Bajnokságban való szereplésünket fő feladatként majd
szintén itt a Nyári Bajnokságban is, megmérettetjük magunkat. Ezek mellet több 1-2 napos
kupán szeretnénk indulni melyek koordinálása folyamatban, van.
LAKATOS SÁNDOR
szakosztályvezető

KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY
A Szolnoki Honvéd Sportegyesület kosárlabda szakosztályát 2008. év elején alapítottuk.
Jelenleg 14 fővel működünk, ebből 8 aktív katona és 6 civil személy. Mindenki 30 és 50 év
közötti. Edzéseink keddi napokon vannak 18-20 óráig a Széchenyi Körúti Általános Iskolában,
ezeket Tóth János testnevelő tanár, kiváló utánpótlás edző irányítja. A laktanya tornatermét
nem vesszük igénybe. Sem edzésre, sem bajnoki mérkőzésre nem használjuk az idei évadtól.
Szolnoki Honvéd Sportegyesület néven tagjai vagyunk a Magyar Kosárlabda Szövetségnek.
2013-ban, ahogy addig is minden évben, indultunk a Szolnok Megyei Amatőr Kosárlabda
Bajnokságban. Az alapszakaszt a 10 csapatos bajnokság negyedik helyén zártuk, így a
Jászberényi KSE II. csapatával harcoltunk a négyes döntőbe jutásért. Sajnos itthon jelentős
vezetésünk ellenére is kikaptunk, a visszavágón pedig már nem volt esélyünk. Az 5-8. helyért
Kisújszálláson játszottunk. A Kunszentmárton csapatát megvertük, majd az 5. helyért kikaptunk
a jelentős játékvezetői segítséget élvező hazaiaktól. Így a bajnokság 6. helyét szereztük meg.
A szakosztálynak 13 db jó minőségű meze, és 5 db kiváló minőségű kosárlabdája van. A
rendelkezésre álló pénzeszközökből befizettük az indulás feltételeként kért díjakat (MKOSZ
tagdíj, nevezési díj, igazolások, sportorvosi kártyák, stb.) és a hazai mérkőzések bírói díjait, ami
alkalmakként kb. 10 000 Ft. 2013-ban az egyesülethez befolyt 1%-os pénzből részesültünk.
Ezzel minimális negatív egyenleggel zártuk az évet.
A szakosztályban nem folyik utánpótlás nevelés.
2013. októberében kezdődött az új bajnokság. Minden héten van mérkőzésünk, ezekről
részletes beszámolót lehet olvasni a jnksz-basketball.hu internetes oldalon, a hírek menüpont
alatt. Jelenleg a 10 csapatos bajnokság végén állunk. A szakosztály jelentős vérfrissítésen
ment keresztül. Távoztak fiatal tehetségeink, ők egy új csapatot alapítottak. Helyükre régi,
kipróbált játékosok érkeztek. Az átlag életkor így a 40-hez közeli. Az idei bajnokságban az a
célunk, hogy összeszokjunk, és jövőre ütőképes csapatot alkossunk.

VÁSÁR BÉLA
szakosztályvezető

MŰUGRÓ-ÚSZÓ SZAKOSZTÁLY
Műugrás:
A versenyzői létszámunk a 2013.-ban jelentősen csökkent. Több versenyzőnk abbahagyta az
aktív műugró tevékenységét. Átmentek más sportágakba, átigazoltak más egyesületbe, vagy
végleg a befejezték a sportolást. Jelenleg Szolnokon a reptéri uszodában és Budapesten a
margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában zajlanak az edzéseink. Szolnokon Dr.
Dunai Pál edző mellett megkezdte edzői tevékenységét Szabó Kinga a szakosztály korábbi
saját nevelésű versenyzője is. A 2013. évi Országos Bajnokságon már , - a fentiek okán – csak
kis létszámmal álltunk rajthoz. Szakosztályunk megalakulása óta tagja a Magyar Műugró
Szakszövetségnek, Dr. Dunai Pál az elnökség tagja is. Valamennyi edzőnk tagja az edzői
bizottságnak.
Elért eredmények:
Patkós Zsuzsanna
1m: 6. helyezés
Toronyugrás: 3. helyezés
Tóth Gergely
1m: 4. helyezés
Toronyugrás: 3. helyezés
Szinkron toronyugrás: (Hajnal Andrással)
1. helyezés
Hajnal András
Toronyugrás: 1. helyezés (16. alkalommal )
Szinkron toronyugrás: 1. helyezés (Tóth Gergellyel)
2014. évi szakmai tervek:
Erősíteni az utánpótlás nevelést a tagság létszámának növelésével. Esetlegesen több edző
bevonásával ismét a hazai műugró sport utánpótlás bázisává válni.
HAJNAL ATTILA
vezetőedző
Úszás
Bár pillanatnyilag csak kisgyermekek versenyképesek, de jelenleg úgy néz ki, hogy növekszik a
létszám. A tavalyi évben megrendezésre került a Földvár kupa, ahol dobogó közeli eredményt
értünk el, sőt van utánpótlásunk, aki három 2. helyezést ért el. Megyei bajnokság 4.
fordulójában a középmezőnyben végeztünk, ami ígéretes teljesítmény a jövőre tekintve. Most
kezdődik az idei versenyszezon, de most már nagyobb létszámban tudunk készülni, mintegy 11
fő versenyképes. De ők még kicsik, számukra a verseny még a versenyszellem
hozzászoktatására irányul. Azonban vannak, akik korukhoz képest már kiemelkedő
teljesítményt tudnak nyújtani. A jövőben szeretnénk minél több versenyen részt venni, mert a
legjobb edzés a verseny. Megkezdődtek az idei fordulók, az elsőn, ami Mezőtúron került
megrendezésre, a középmezőnyben végeztünk.
Földvár kupa 2013. Tiszaföldvár:
2013. Szeptember 7.
Palatinus Tamás
66m fiú mell (2005) 5. Helyezés
66m fiú gyors (2005) 8. Helyezés
66m fiú hát (2005) 6. Helyezés
133m fiú vegyes (2004) 5. Helyezés
Palatinus Petra
66m lány mell (2007) 2. Helyezés
66m lány gyors (2007) 2. Helyezés

66m lány hát (2007) 2.helyezés
Megyei bajnokság 2013. IV. Forduló Szolnok
2013.november 30.
Palatinus Tamás
50m fiú gyors (2005) 13. Helyezés
50m fiú mell (2005) 8. Helyezés
Palatinus Petra
50m lány gyors (2005) 13. Helyezés
50m lány mell (2005) 7. Helyezés
CSERTŐI ISTVÁN
szakcsoportvezető edző

SAKK SZAKOSZTÁLY
A szakosztály létszáma 2013-ban egy fővel növekedett. Az edzéseket minden héten, szerdán
15:00-kor tartjuk a Szolnoki Helikopterbázis területén. Versenyeken nem vettünk részt.
2014-ben további létszámbővülést várok.
SÁPI LAJOS ZOLTÁN
szakosztályvezető

TÁJFUTÓ SZAKOSZTÁLY
Szakmai értékelés:
Szakosztályunk közös futóedzéseit a Tiszaligetben, a Tisza és a Zagyva partján, míg a téli
alapozás időszakában a heti 1 tornatermi edzést a Szolnoki Műszaki SZKI Pálfy
Tagintézményében tartottuk, ahol az öltözési lehetőség a futóedzésekhez is biztosítva volt. A
második félévben azonban egyre többen kényszerültek önálló edzésekre, munkahelyi
elfoglaltságuk miatt. A fizikai megterhelés melletti technikai felkészülés, fejlődés érdekében
domborzatos, erdős területen történő gyakorlásra un. felkészülési versenyeket (kupa és
regionális) jelöltünk ki.
Szolnok város tömegsport eseményei közül a Tiszaligeti Napokon, a Belépés nemcsak
tornacipőben és a Juniális rendezvényeken népszerűsíthettük sportágunkat. Két oktatási
intézmény, a Városi Kollégium - az Arany János Kollégiumi Program keretében -, valamint a
Szegő Gábor Általános Iskola megkeresésére segítettünk teremtájékozódási verseny
szervezésében, rendezésében. Szolnoki Műszaki SZKI Pálfy Tagintézményének sportnapján is
tájfuthattak diákok és tanárok. Sajnos annak ellenére, hogy már több száz diák, tanáraik
ismerték meg sportágunkat, s szinte elvárják minden évben rendezvényeinket, ez az utánpótlás
területén nem érezhető, nincs előre lépés.
Veresné Sipos Etelka – az MTFSZ Versenybizottság felkérésének eleget téve -, a Miskolcon
megrendezésre került Országos Diákolimpián a rövidtávú és váltóbajnokság versenyszámok,
valamint a Hermann Ottó emlékverseny ellenőrző bírója volt.
A versenyeken való részvételről, azokon elért eredményekről az SZHSE honlapján Dalmadi
Andrea jóvoltából (beszámolók, fotók feltöltése) folyamatosan tájékoztatást adtunk.
A versenyeken résztvevők átlagos létszáma: 8 - 10 fő.
A rendelkezésünkre álló pénzeszköz felhasználása
(gazdálkodásunk) a takarékosság szem előtt tartásával történt. A versenyekkel járó kiadások
közül a nevezési díjat legtöbb esetben fedeztük. A szállás költségét csak a bajnokságon
fizettük. A többi versenyen a versenyző maga fizette a szállás díját, illetve volt sporttársunk, aki
a verseny közelében levő nagyszülői házban biztosított sporttársainak szállást.
Személygépkocsival oldottuk meg az utazást. Volt, hogy a gépkocsi tulajdonosa támogatásként
ajánlotta fel a szállítást, volt, hogy az azzal utazók közösen fizették az üzemanyag költséget.
Szeptembertől lemondtuk az öltöző, tornaterem használatát a kis létszám miatt,
futófelszerelésben találkozunk a közös edzésekre.

Versenyzőink által elért kiemelkedő eredmények:
Rövidtávú Országos Bajnokság
Tokaji Mónika
Nappali Egyéni Bajnokság
Tokaji Mónika
Pontbegyűjtő Országos Csapatbajnokság
Országos Váltóbajnokság
Országos Csapatbajnokság
Tokaji Mónika - Dalmadi Andrea - dr. Cserjés Andrea
Hungária Kupa ntk.
Tokaji Mónika
Illés Péter

N35 A
N35 A
N125A
N125A
N120A

3.
5.
3.
6.
5.

N21Br
F21Br

1.
6.

Kalocsa Kupa

Maccabi Kupa

Veresné Sipos E. N55
Tokaji Mónika
N 35 A
dr.Cserjés Andrea N 40 A
Veres Pál
NyK
dr.Cserjés Andrea N 40 A
Dalmadi Andrea N45A
Veresné Sipos E. N55

6.
1.
2.
3.
5.
5.
3.

Elért minősítések:
II. osztály:
Tokaji Mónika, dr. Cserjés Andrea, Dalmadi Andrea, Veresné Sipos Etelka,
Farkas Viktor , Berecz Gábor, Illés Péter, Fehér Mihály, Szász Tibor
III. osztály:
Szalai Katalin, Drávucz Imre, Szekeres Sándor
Terveink:
Továbbra is folytatni szeretnénk a sportágunkat, egyesületünket,
népszerűsíteni a honvédek és a civilek, családok körében.

szakosztályunkat

Továbbra sem mondunk le arról, hogy a Szandaszőlősi Általános Iskola testnevelő tanárának
támogatásával az iskolában tájfutó csoportot hozzunk létre. A gyerekeken keresztül szeretnénk
eljutni olyan szülőkhöz is, akik esetleg hivatásos katonák. (Az iskola a SZHSE
„vonzáskörzetében” helyezkedik el.) Testnevelőket, gyerekeket szeretnénk megnyerni
sportágunknak a terem-tájfutás keretében. Segítünk az általános- és középiskoláknak a
sportnapjukat megszervezni, becsempészve a tájfutást a napi programjukba. Tantervi anyag lett
az általános iskolákban a tájékozódási ismeret és a tanároknak ehhez készítettünk egy
segédanyagot, valamint a gyakorlati felkészítésben is segítséget nyújtunk, remélve, hogy az
utánpótlásban majd „megjelenik” az eredménye.
Szeretnénk a hivatásos állomány körében (hisz járőrversenyen is hasznosíthatnák a sportági
tudásukat), valamint a város sporteseményein a családok, testnevelő tanárok, diákok számára
megmutatni, megismertetni az SZHSE tájfutói segítségével sportágunkat. Célunk önköltséges
edzőtábor (több napos ünnep, hosszú hétvége alkalmával), több napos verseny keretében a
fizikai, szellemi, technikai tudás fejlesztése. Sajnos azonban több aktív tagunk jelezte, hogy
nem tudja vállalni a tagsággal, a versenyzéssel, utazással járó költségeket. Jellemző, hogy egy
családból többen versenyeznek és ez jelentős kiadást jelent számukra. Az aktív katonák pedig,
mivel beosztásuk miatt csak kevés versenyre tudtak, tudnának eljutni, az atléták közösségét
erősítik.
Szponzor, támogató felkutatás, akár egy versenyzőhöz kötődve is fontos feladatunk, továbbá
olyan személy megnyerése, aki részt tud venni a fenti feladatok szervezésében,
végrehajtásában. Tervezzük az egyesületünk, városunk sportrendezvényein részt venni
sportolóként, ill. segítőként. Pályázati lehetőségekkel élve, támogatásokkal, tagdíj bevétellel,
ésszerű takarékossággal megteremteni a versenyzés anyagi hátterét.
Kapcsolatunk a sportági szövetségekkel
Továbbra is napi szintű, mivel Veresné Sipos Etelka I. osztályú versenybíró, a Magyar
Tájékozódási Futó Szövetség Fegyelmi Bizottságának tagja, valamint a Tájfutásért Alapítvány
kuratóriumi tagja, JNSZ Megyei Tájfutó Szövetség elnöke, Veres Pál a főtitkára.
VERESNÉ SIPOS ETELKA
szakosztályvezető

TENISZ SZAKOSZTÁLY

A szakosztály létszáma 22 fő, ebből ténylegesen 10-en járnak edzésre, a többiek alkalomszerűen. A korosztályi szóródás igen nagy 11-évestől a hatvanig. Ugyanez vonatkozik a
sportági tudásra is, vannak teljesen kezdők, és vannak több évtizedes tapasztalattal bíró
sportolók is. A nagy többség Szandaszőlősről, jár edzésre, s van közöttük honvédségi dolgozó,
illetve annak családtagja is. A fluktuáció az elmúlt évekkel szemben minimális, inkább az volt a
jellemző, hogy a régi sportolók visszatérnek. Az a tíz sportoló vesz részt versenyeken, akik
edzésekre is rendszeresen járnak.
Az edzések nyári időszakban szabadtéren két salak, illetve ritkán betonpályán zajlanak. Heti
háromszor kettő órában szombaton, vasárnap, és csütörtökön. A salakpályák jó minőségűek,
de sok tekintetben ráférne a korszerűsítés. Az edzésidőpontokon kívül a szakosztályi tagok
korlátlan időtartamban sportolhatnak. A pályákat a szakosztály tagjai tartják karban.
Szűkös anyagi lehetőségeink miatt komolyabb versenyeztetésre nincs lehetőség, a
megyebajnokság tavaszi-őszi fordulóin szoktunk elindulni, a Tiszaliget által rendezett, a
kisújszállási, a martfűi, a budapesti amatőr versenyeken, illetve a saját házibajnokságainkon.

