1. Helyzetelemzés
Egyesületünk története
1999-2004.
Beliczay Krisztián 1999-ben került a Török Flóris Ált. Isk-ba, ahol 12 leány kosarazott
akkoriban az FTC színeiben. A Törekvés SE 2001-ben alapította meg a kosárlabda
szakosztályát és azóta együttműködésben a Török Flóris Ált. Isk-val végezzük a leány
utánpótlás nevelést. Ebben az időszakban a mini, gyermek és serdülő csoportok épültek fel és
az első sikereknek is örülhettünk.
Eredmények:
2001. Kenguru Kupa, Bajnokok tornája, Budapest 9. hely
2002. Országos Gyermek Bajnokság döntő, Kecskemét 4. hely
2003. Országos Serdülő Bajnokság döntő, Nagykanizsa 6. hely

2004-2008.
Ebben az időszakban tovább bővült a szakosztályi piramis. A Törekvés SE Sporttelepén a
kadett korcsoport kezdte el a munkát, Rengeteg játékos érkezett hozzánk más egyesületekből,
látva eredményeinket és munkánkat. Így már két helyszínen folyt a kosárlabda oktatása és
felzárkóztunk a nagy utánpótlás nevelő egyesületekhez. Ez a munka egészen a junior
korosztály végéig tartott, ezzel elkészült a teljes utánpótlás rendszerünk. Ebben az időszakban
kezdődött el a centerek egyéni képzése reggelente (Győri Dorottya, Takács Lili), amely
további szakmai fejlődést biztosított a játékosok számára. Minden évben bejutottunk az
országos döntőkbe, de a legnagyobb fejlődést a két éven át tartó NBI/B-s versenyzés jelentette
kadett-junior játékosaink számára. Az utánpótlás válogatottakban is minden évben volt
játékosunk (U16, U18, U20).
A megnövekedett létszám és az edzéscsoportok miatt bővítenünk kellett az edzői létszámot.
Ekkor, 2004-ben érkezett hozzánk Herczeg Éva, aki Kecskeméten, Adamik Ferencnél, majd
egyetemi éveiben Pécsen játszott és tanulta a szakmát, valamint az 1981-es születésű
válogatott tagja volt éveken át. A mini korcsoport további fejlesztése volt a cél és máig ezért
dolgozik.
Eredmények:
2006. Országos Kadett Bajnokság döntő, Baja 4. hely
2007. Országos Kadett Bajnokság döntő, Cegléd 8. hely

2007. Országos Junior Bajnokság döntő, Budapest, 7.hely
2008. Országos Junior Bajnokság döntő, Baja 5. hely
2006/2007. NBI/B 10. hely
2007/2008. NBI/B 8. hely

2008-2011.
Kiöregedő utánpótlás korosztályunk sikerei után, egy olyan új koncepciót dolgoztunk ki,
amely teljes egészében, megfogalmazta a toborzás problémáit és választ is adott a
megoldásra. Így alakult ki az iskolai bázisokra vonatkozó sportkoncepciónk, amely a
honlapunkon is megtalálható.
2008. szeptemberében, a sportkoncepció megvalósítása megkezdődött. A Török Flóris Ált.
Isk-n kívül, további 6 iskolával kezdtük meg az együttműködést. Októberben útjára indítottuk
a Törpilla Kupát, ahol havonta egy alkalommal 160-180 játékos versenyez. Elindult a mini
válogatott edzés, ahol a Törpilla Kupa legjobbjai kaptak meghívást. További két iskola
kapcsolódott be a munkánkba azóta, így jelenleg 8 iskolában működik a Törekvés SE női mini
utánpótlás nevelése, ahol közel 250 játékos edz hétről-hétre és versenyez a Törpilla Kupában
havi rendszerességgel.
Újabb edzővel bővült az edzői csapat. Legelső játékosunk, aki 1999-ben még csak 6.
osztályos volt, a TF-re felvételizve a tanári-edzői pályát választotta és 2008-ban a mini
korcsoport segédedzőjeként kezdte meg a munkát. Széky Anna egyesületünk büszkesége, aki
annyira megszerette a sportágat, hogy ebben is képzeli el a jövőjét. 2009-ben a gyermek
csoport önálló vezetője lett, 2012. februárjában fog államvizsgázni.
Újabb edzőnövendéknek örülhetünk napjainkban, hiszen Horváth Bianka (1993.) elsős kora
óta nevelkedik nálunk és ő is a TF-re jelentkezik a tanári-edzői szakra. Már most nagy
segítséget jelent munkája, így újabb edzőt nevelhetünk fel a sportágnak.
Az elmúlt hetekben végre sikerült a gyermek korosztály mellé egy segédedzőt találni, hiszen a
magas versenyzői létszám miatt, folyamatosan két edzővel lehet csak megoldani a minőségi
szakmai munkát. Rácz Antal (1979.) Karcagon kezdte fiatalon a kosárlabdázást, majd
Nagykőrösön és Szolnokon is játszott NBI-ben. Régóta szeretett volna fiatalokkal dolgozni és
ez a szerencsés találkozás most mindkettőnk örömére történt.
A sportkoncepciónk első nagy szakmai sikere, hogy újra országos megmérettetésen vehettünk
részt 2011-ben, a mini korosztály Jamboree versenyén, Pécsen. Olyan erős alapokat

építettünk, hogy joggal reménykedhetünk abban, hogy nemsokára ismét felépülhet a teljes
szakosztályi piramis.
Eközben nálunk nevelkedett játékosaink az U16-os és U18-as válogatottakban az EB-ken is
szerepelhettek (Hegedűs Janka, Varga Barbara), valamint többen pályára léphettek NBI/Aban.
2011-től a szakosztályunk neve Kosárlabda és Kerekesszékes Kosárlabda Szakosztály, ezzel
hivatalosan is az ország egyetlen integrált kosárlabda szakosztálya vagyunk.
Eredmények:
2011. Leány Mini Jamboree, Pécs 7. hely

Jelenünk
Hatalmas létszámnövekedés történt, hiszen a 2011/2012-es bajnoki idényben már a serdülő
korosztályban több mint 20 játékosunk dolgozik. A gyermek korosztályban a 2000-esek több
mint 30-an vannak. A mini korosztályban a 8 iskolai bázison közel 250 minijátékos kedzte el
a munkát. A legidősebb játékosaink most érték el a kadett korosztályt.
Jelenleg 8 iskola alkotja a mini korosztályunk teljes vertikumát, így nagyon széles alapokon
nyugszik az utánpótlás piramisunk:

Soroksár (XXIII. ker.)
Török Flóris Ált. Isk.

edző: Herczeg Éva

1-4. osztályosok

Grassalkovich Antal Ált. Isk.

edző: Tóth Andrea

1-2. osztályosok

edző: Csiki Gergely

3-4. osztályosok

Páneurópa Ált. Isk.

edző: Nickné R. Erzsébet

1-4. osztályosok

Fekete István Ált. Isk.

edző: Nagy Gábor

1-4. osztályosok

Stromfeld Aurél Ált. Isk.

edző: Lotharidesz Katalin

1-4. osztályosok

Lázár Vilmos Ált. Isk.

edző: Hornyák Zsuzsanna

1-4. osztályosok

Kastélydombi Ált. Isk.

edző: Husztiné Z. Mária

1-4. osztályosok

Csontváry K. T. Ált. Isk.

edző: Váradiné B. Emese

1-4. osztályosok

Pesterzsébet (XX. ker.)

Pestszentlőrinc (XVIII. ker.)

Budapesten jelenleg a legtöbb gyermek korosztályú leány versenyzővel rendelkezünk, és több
csapattal veszünk részt a versenyeken. A korcsoporttal Széky Anna és Rácz Antal dolgozik
heti 6 edzésen.
A serdülő csapatunk idén már várhatóan az országos bajnokságok küzdelmeiben is
számottevő lehet. Velük edz 7 kadett korosztályú versenyzőnk. A korosztályt Beliczay
Krisztián vezetőedző irányítja.
Egyszer már felépítettünk egy teljes utánpótlás bázist, de most még stabilabb alapokkal
rendelkezve, még sikeresebbek lehetünk.
Egyik játékosunk jelen pillanatban az Egyesült Államokban egyetemen tanul és
kosárlabdázik. Valamint több nálunk nevelkedett játékos lép pályára a hazai NBI/A-s
bajnokságban.
Az

egyik

leggyorsabban

fejlődő

utánpótlás-bázis

vagyunk

Budapesten

és

talán

Magyarországon is.

2. Utánpótlás bázisunk céljai
A kezdetektől 2008-ig sikerült felépíteni a teljes utánpótlás bázist a minitől egészen a
juniorig. Ismét ez a célunk, amit az előttünk álló 4 évben szeretnénk végrehajtani.
Utánpótlás piramisunk az iskolai bázisainkra épül, amelyekben 200-250 minikorú leány
sportol hetente 3x60 percben. A központ a Török Flóris Ált. Isk., ahol hetente 4x75 percben
edzhetnek a minik. Az elmúlt 3 évben mindig sikerült egy újabb iskolát bekapcsolni és ezt a
hagyományt a következő években is szeretnénk folytatni. Terveink szerint az egész dél-pesti
régiót szeretnénk lefedni, vagyis Csepel is a céljaink között szerepel.
A Törpilla Kupa idéntől már a BKSZ Dél-Pesti régiós versenye a megnövekedett
csapatlétszám miatt. Így a Törpilla Kupa 4. évében már komoly szervezési sikert is elértünk.
A mini válogatott edzések továbbra is 25 játékosnak nyújt lehetőséget havonta az edzőink
által tartott edzésen, ahol a szülők is jelen lehetnek és tovább erősödhet a kötődés a
sportághoz, az központi iskolához, a Török Flórishoz.
A rendszerünk a gyermek korosztályban összegyűjti az iskolai bázisokról azokat a
játékosokat, akik komolyan szeretnék folytatni a kosárlabdázást. Jelenleg csak a 2000-es
korosztály több mint 30 fővel edz. Ezt a számot már nem érdemes emelni, ezért a minőség
felé fogunk eltolódni, vagyis azokat a játékosokat vesszük át, akik testalkatukat és
tehetségüket tekintve a leginkább alkalmasak a minőségi munkára.

A serdülő korosztály már kifejezetten a minőségi edzéscsoport, ahol már a játékosok végső
kiválasztása megtörténik. Ebben a korosztályban is két edzővel dolgozunk és itt már kizárólag
a versenykosárlabda oktatásával foglalkozunk.
A ’98-as korosztály a kadett korba lépve már a Törekvés SE Sporttelepén fognak edzeni,
ahogy évekkel ezelőtt. Ezzel ismét utánpótlás játékosokkal telik meg a Bihari úti csarnok.
Tovább szeretnénk erősíteni az önkormányzatokkal és az iskolákkal a kapcsolatot, akiknek
komoly segítséget jelenthet, ha a tornatermekben a palánkok minipalánkra állítható felújítását
elvégezzük.
Célunk, újra felépíteni junior korig utánpótlás bázisunkat, ahol a versenyzés csúcsa az NBI/B
lehetne.
Szakembereink:
Beliczay Krisztián

Vezetőedző, serdülő

Szakedző

Herczeg Éva

Mini korosztály

Szakedző

Széky Anna

Gyermek korosztály

Szakedző

Rácz Antal

Gyermek korosztály

Szakedző

3. Versenyek, ahol elindulunk
Bajnokságok

Csapataink neve

Országos Kenguru Kupa (U11)

Török Sasfiókák
Törekvés Törpillák

Országos Gyermek Kupa (U12)

Török Sasok
Török Sasmadarak

Országos Serdülő Bajnokság (U14)

Török Flóris Törekvés SE

Budapest Bajnokságok
- I. Dél –Pesti Régió Leány Mini
bajnokság (IV. Törpilla Kupa)
- Gyermek Bajnokság
- Serdülő Bajnokság (’99)
- Serdülő Bajnokság (’98)
- Kadett ’B’ Bajnokság

Török Flóris Törekvés SE

A Törpilla Kupán 20-25 csapat vesz részt fordulónként, ami 160-180 játékost jelent. Jelenleg
is a honlapunkon megtalálhatóak a tavalyi fordulók műsorai, eredményei, csapatai, névsorai.

4. Amatőr kosárlabdázás környezetünkben
Egyesületünk toborzó programja lehetővé teszi, hogy iskolai bázisaink lelkes és
tehetséges játékosai a korosztályos csapatainkba átjöjjenek, és tovább biztosítja a magas
szintű szakmai képzést és versenyeztetést számukra. De nem mondunk le azokról a
gyerekekről sem, akik nem éreznek magukban annyit, hogy versenyszerűen sportoljanak.
Számukra a délutáni tömegsportot tudjuk ajánlani, az iskolák keretein belül.
Az utánpótlás korosztályból kiöregedő és régi játékosaink, heti két edzésen vehetnek
részt szabadidős sporttevékenység céljából, Bihari úti sporttelepünkön, valamint Női
Budapest Bajnokságban biztosítunk számukra versenyzési lehetőséget. A felnőtt edzéseken
12-15 felnőtt játékos szokott részt venni.

5. Fair Play, Etikai kódex
A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben
tanúsított sportszerű magatartás eszméje. Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen
maga a sport hozta létre a Fair Play-t. Ez az eszme azért is fontos, mert csak a sportszerű
mérkőzés jelent igazi szórakozást.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elsődleges szempont a képzés éppen ezért az edzéseken a
korosztályos szakmai anyagot oktatjuk. A mérkőzések végeredményét másodlagosnak
tekintjük, szem előtt tartva az egészséges győzni akarás fontosságát.
Török Flóris-Törekvés SE 8 évvel ezelőtt kidolgozta saját etikai kódexét, amely kiterjed az
edzőkre, játékvezetőkre, szülőkre is egyaránt, amely a honlapunkon megtalálható. Edzőink,
játékosaink és szurkolóink számára az edzéseken, mérkőzéseken és a hétköznapi életben
kötelező a 8 éve elfogadott etikai kódex betartása.
Egyesületünk a kosárlabda oktatása mellett nevelési feladatokat is ellát. Számunkra nagyon
fontos, hogy egyesületünk játékosai a kosárlabda pályán belül és kívül egyaránt megfelelően
viselkedjenek.

6. Marketing-kommunikácó
Egyesületünk a Dél-Pesti régióban az elmúlt 3 évben hatalmas lépéseket tett a sportág
népszerűsítése érdekében. Az iskolai bázisaink bekapcsolása által, ma már 8 iskolában
kosaraznak az alsó tagozatos lányok heti rendszerességgel és versenyeznek havonta a Törpilla
Kupa keretében.
Májusban az utolsó fordulóban a testnevelők és edzők is egy bemutató mérkőzést játszottak és
meghívtuk a Face Team akrobatikus sportszínház csapatát, akik egy 40 perces előadással
szórakoztatták a 184 játékost és a közel 300 szülőt és vendéget. A közel 500 fős rendezvény
az eddigi legnagyobb volt egyesületünk életében.
Honlapunk (www.torekveskosar.hu) az egyik legnépszerűbb és leginformatívabb az ország
utánpótlás portáljai között. Naponta több mint 300 látogató nézi az oldalunkat, amelyet már 6
éve működtetünk önerőből, amelyet továbbra is folytatni kívánunk.
A mérkőzéseket edzőink folyamatosan értékelik, amelyet az oldalon mindenki elolvashat. A
híreink mindig aktuálisak és a hatalmas versenyzői létszám miatt elengedhetetlen a gyors és
pontos tájékoztatás miatt.
Havi rendszerességgel számolunk be az önkormányzatoknak és az iskolaigazgatóknak a
programunk eseményeiről.

7. Sportdiplomácia
Terveink között szerepel, hogy a képzési rendszerünk működtetése során a környező országok
kosárlabda szakembereivel, kosárlabda egyesületeivel is szoros kapcsolatot alakítsunk ki. Ez
egy közös torna, egy közös szakmai nap megszervezésén túl közös edzőtáborozásban is
megnyilvánulhat. Eddig sajnos a korlátozott anyagi ehetőségeink miatt kevés lehetőségünk
volt nemzetközi kapcsolatok építésére, de reményeink szerint ez most megváltozhat.

8. Szolgáltatás
Az Egyesület tagjai felé olyan szolgáltatásokat kell nyújtani az alapfeladatok mellett, amelyek
vonzóvá teszik a tagsági vagy regisztrált sportolói viszonyt.
Megfelelő

minőségű

sportfelszereléseket

szeretnénk

biztosítani

korosztályonként,

versenyzőink számra, de ez nálunk mindenképpen a tanulmányi eredmény, edzéslátogatottság
és a tehetség függvénye lenne.

Fontosnak tartjuk, hogy a játékosaink egészségügyi költségeit (vizsgálatok, kezelések) is
tudjuk finanszírozni.
Minőségi infrastruktúrát szeretnénk számukra teremteni. Fontos, hogy jó körülmények között
edzhessenek. Ehhez megfelelő minőségű tornateremre és öltözőkre van szükség, amelyeket
már évek óta önerőből fejlesztünk.

9. Társadalmi felelősségvállalás
Az országban egyedüliként integrált szakosztályként működünk már hosszú évek óta. Bár az
idei évben lett hivatalosan is a szakosztály nevében a kerekesszékes kosárlabda, de az
együttműködésünk már 2004. óta tart. Heti egyszer két órában edzenek a Törekvés
Sporttelepén. Nemzetközi tornákat is rendeztünk már és edzéseket is vezetett nekik Beliczay
Krisztián két éven át. Fiatal versenyzőinket a nemzetközi tornára mindig meghívjuk és
bemutatjuk nekik a sérült emberek sportját, ezzel is elősegítve, a sérült emberekről kialakított
szemléletüket helyes irányba terelve.
A környezettudatos nevelés is rendkívül fontos a számunkra. Az öltözőben égve maradt
villany, a feleslegesen folyó csap mind-mind olyan dolog, amire felhívjuk a figyelmüket és
megköveteljük ezeknek a lekapcsolását, elzárását.
A szelektív hulladékgyűjtés minden edzőtáborunkban alapvető, hiszen a rengeteg műanyag
flakon újra felhasználható és nem terheljük vele a környezetünket, ha szelektíven gyűjtjük, és
ilyen szigetekre visszük.
Régi hagyomány nálunk, hogy a kinőtt kosaras ruhákat és cipőket, amennyiben a családoknak
már nem kell, behozzák számunkra és olyan gyermekeknek tudunk így segíteni, akiknek
komoly gondot jelent adott esetben egy cipő megvásárlása. A szülők nagyon pozitívan állnak
ehhez a kezdeményezésünkhöz és évről évre egyre többet tudunk ezáltal segíteni a
rászorulóknak.

